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СПОНЗОРСТВО У КУЛТУРИ НА ПРИМЕРУ 
УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ „БАКАР“ 

Привредне компаније се све више појављују као главни спонзори 
културе и уметности, дајући своју подршку низу важних догађаја, 
програма и иницијатива. Такав вид улагања има важну улогу 
уједињења и успостављања дијалога између културе, привреде и 
друштва. Велики број примера показује да успешне компаније и 
банке све чешће спонзоришу уметничке пројекте, зато што се 
улагање у културу почиње сматрати важним делом имиџа неке 
компаније. 

У многим земљама Источне Европе, а нарочито у земљама које се 
суочавају са периодом транзиције, држава је и даље кључни 
чинилац, али се све више и привреда укључује као паралелни 
партнер у финансирању културе. Такав пример је Уметничка 
колонија „Бакар“, основана 1985. године од стране Музеја рударства 
и металургије Бор, чији је главни спонзор Рударско-топионичарски 
басен Бор. Још тих година показало се да Србија следи пример и 
модел спонзорисања културе какав је већ тада био познат у Европи. 
Таквим улагањем привреде у културу омогућено је да Музеј обогати 
своју збирку, чиме је створена импозантна збирка савремене 
скулптуре у једном материјалу. С друге стране, спонзорисањем 
културе Рударско-топионичарски басен Бор повећава 
препознатљивост свог бренда и ствара позитивну слику о свом 
имиџу у јавности. 

Кључне речи: спонзорство, култура, привреда, музеј, збирка. 

 

Културна баштина сваког друштва кључни је аспект њеног идентитета 
и друштвеног живота. Држави, као главном чиниоцу друштвеног развоја, 
преписује се одговорност за унапређење уметности и културе, али и привреда 
и друштвени органи такође заузимају значајно место. Осамдесетих година XX 
века преовладавалo је мишљење да јавно финансирање културе треба 
допуњавати спонзорским ангажманима, истовремено истичући друштвену 
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одговорност индустрије и привреде.1 Тиме се јасно истиче да јавни и 
приватни сектор подједнако деле друштвену одговорност за развој културе. 
Покровитељством у уметности и спонзорством у култури, велике компаније 
дају своју подршку низу важних догађаја, програма и иницијатива. Такав вид 
улагања има важну улогу у уједињењу и успостављању дијалога између 
културе, привреде и друштва. Из тог разлога се спонзорство и донација у 
култури јављају као добродошли додатни извор финансирања културе, уз 
финансијска средства јавних власти државе и локалне заједнице. 

Велики број примера показује да успешне компаније и банке све 
чешће спонзоришу уметничке пројекте, јер се улагање у културу почиње 
сматрати важним делом имиџа неке корпорације, који може позитивно 
деловати на пословање компаније. На адресе успешних компанија редовно 
стижу различите молбе и захтеви за спонзорисање, а оне, у складу са 
одлукама својих више или мање стручних комисија, одлучују шта ће бити 
спонзорисано. Спонзорство квалитетних пројеката и догађаја позитивно утиче 
на имиџ компаније и у уској је вези са функцијом истраживања тржишта, 
маркентишком стратегијом и маркентишком комуникацијом. Такође, да би се 
ојачала веза између културе и привреде, односно између привредног и 
културног тржишта, мора се непрестано радити на унапређењу и јачању 
грађанске свести и одговорности. Још 60-их година XX века чувени 
бизнисмен Дејвид Рокфелер заступао је став да се истовремено мора радити 
на унапређењу сарадње између уметника и културних институција, с једне 
стране, и привреде, с друге стране. Говорећи о осећају одговорности, 
Рокфелер је жестоко заступао став да велике компаније нису искључиво 
економске, већ и друштвене институције, од компанија је тражио да 
допринесу и друштвеном развоју, а заузврат, улагањем у уметност и културу 
побољшава се имиџ те компаније. На таквом уверењу Дејвид Рокфелер је 
поставио темеље чувене организације која се бави подстицањем сарадње 
између привреде и уметности – Business Committee for the Arts (BCA). Неки од 
основних задатака комитета састоји се у:2 

• потреби подстицања предузећа да успостављају сарадњу са уметношћу, 

• указивање на чињеницу да партнерски однос уметност–привреда може да 
буде ослонац интересима привреде, као и саставни део стратегије 
предузећа, 

• буди уметничку свест јавности и стимулише залагање привреде у уметност, 

• организовање семинара за водеће представнике привреде, са циљем већег 
разумевања уметности и њене сарадњу са предузећима, 

• додељивање признања предузећима за изузетне резултате у области 
унапређивања уметности. 

                                                        
1 Петер Рот, Спонзорисање културе, Clio, Београд 1996. 
2 Исто, 150-155. 
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У већини европских земаља спонзорство је главни извор финансирања 
културе, за разлику од САД где приватне донације чине основу фондова за 
финансирање културе. Међутим, у већини земаља Западне Европе 
преовладава мишљење да држава има одговорност да настави са 
финансирањем културе зато што јавни новац мора гарантовати осталим 
финансијерима квалитет.3 За разлику од земаља Западне Европе, у многим 
земљама Источне Европе које се суочавају са транзицијом, у установама 
културе и многим другим уметничким асоцијацијама смањена је јавна 
новчана подршка, што је резултирало потребом за новим начином 
финансирања, чији би основни циљ био допуна јавних извора финансирања, а 
не његова комплетна замена. Држава и даље мора имати кључну улогу у 
финансирању културе, јер управо она има одговорност за стварање здравог 
културног окружења. Земље у транзицији, у којима су државе некада једини 
финансијери културне продукције, приморане су да значајно смање своје 
фондове намењене култури услед тешке економске ситуације. Стога се 
привреда појављује као партнер у култури, али, упркос томе, државу не треба 
ослободити њене одговорности према култури. 

Као неке од облика финансирања културе од стране предузећа, 
установа или појединаца треба навести спонзорство, меценатство, 
донаторство, патронат/покровитељство и слично. Свакако да постоје разлике 
у теоријском значењу ових појмова, као и њихово тумачење како са 
социолошког и економског, тако и са културолошког аспекта.4 

Постоје одређени модели спонзорства:5 

1. Спонзор-креатор културне политике, 
2. Спонзор-корисник угледа/одржања имиџа и пословних контаката, 
3. Спонзор манифестација и великих акција, 
4. Спонзор услуга – „натурални“ спонзор, 
5. Спонзор-колекционар.6 

У општем дефинисању појма спонзорства често се наилази на 
образложење да је „спонзорство давање новца из привреде у културу, 
културну баштину или музејску организацију са експлицитним циљем да се 
представи сопствено име, производ или услуга“.7 Овакав облик ангажмана 
заснива се на жељи спонзорисаног да добије помоћ за спровођење одређеног 

                                                        
3 Andrew Mcllroy, Ulaganje u budućnost, Priručnik za fundraising u kulturi, Balkan Kult, 
Beograd 2001, 17. 
4 Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић, Култура – менаџмент, анимација, 
маркетинг, Clio, Београд 2003, 244. 
5 Исто, 249.  
6 У моделу спонзор-колекционар Милена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић 
сврставају Рударско-топионичарски басен Бор међу спонзоре колоније „Бакар“. Види: 
Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић, н. д. 
7 Andrew Mcllroy, n. d., 19. 
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програма у дело, за реализацији концепта, али и помоћ у виду средстава која 
ће спонзор ставити на располагање. 

У образложењу модела спонзор-колекционар, на примеру Уметничке 
колоније „Бакар“, спонзорство се 
дефинише и као резултат осећаја 
друштвене одговорности, док за 
уложена средства спонзор тражи 
одређени степен јавног признања. 
На примеру Уметничке колоније 
„Бакар“, спонзорство се посматра и 
као однос размене једне компаније 
са институцијом. Рударско-
топионичарски басен Бор у 
спонзорству колоније „Бакар“ не 
пружа директну финансијску потпо-
ру, већ обезбеђује материјал и 
простор за рад у колонији. Заузврат 
добија медијску промоцију и 
промоцију у разним публикацијама, 
односно јавност се упознаје са 
основним мотивима једног предузе-
ћа да се културно ангажује. Овде се 
јасно сагледава став који је још 
давних 60-их година XX века 
заступао чувени бизнисмен Дејвид Рокфелер, експлицитно истичући потребу 
сарадње културних институција, и привреде. 

Као компанија која је свесна своје друштвене одговорности, Рударско-
топионичарски басен Бор пронашао је начин/модел да буде продуктиван у 
заједници у којој послује. Пракса друштвено одговорног пословања схваћена 
је као добровољно настојање РТБ Бор да допринесе ширем друштвено-
културном развоју, а таква пракса представља директну инвестицију у 
сопствено пословање и стварање здравог окружења, у коме се оно може даље 
развијати. Истовремено, сам концепт колоније „Бакар“ одговара идентитету 
компаније која учествује у целокупној организацији. 

Јасно сагледавши друштвени значај и одговорност Рударско-
топионичарског басена, Музеј рударства и металургије Бор покренуо је 
средином 80-их година XX века иницијативу за оснивање Уметничке колоније 
„Бакар“, са основном идејом ширења и неговања ликовне уметности у 
локалном амбијенту. У оквиру оних могућности које нуди производни процес 
РТБ Бор (ливење и ковање), пошло се за идејом да се препознатљив „борски“ 
материјал (бакар, бронза, месинг) преведе у уметничку форму. Тако је 1985. 
године покретањем прве колоније „Бакар“ дошло до међусобне сарадње на 
пољу културе и привреде и успостављања партнерског односа који траје 
скоро четврт века. Од самог почетка такав однос базиран је на оснивачким 
актима и правилнику о раду колоније, као и њеним организационим телима 
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(уметнички савет, организациони одбор, управни и надзорни одбор). Музеј 
рударства и металургије тако је добио свог сталног партнера који на 
непосредан начин учествује у очувању и унапређењу културно-уметничких 
вредности. Међутим, уочивши значај који има колонија „Бакар“ у 
презентовању развоја српске савремене скулптуре последњих деценија XX и 
почетка XXI века, последњих година се и држава (Министарство културе РС) 
истовремено појављује као њен покровитељ. На тај начин, држава гарантује 
озбиљност и повећава репутацију пројекта у који улаже. 

 
Рударско-топионичарски басен Бор користи модел спонзор-

колекционар. Захваљујући таквом виду помоћи и финансирања Музеј 
рударства и металургије успео је да формира изузетну колекцију вајарских 
дела у једном материјалу. Изливено је близу 500 скулптура је у току трајања 
ове манифестације, с тим да је Правилником о раду колоније јасно 
дефинисано да од укупно три скулптуре које један учесник/вајар одлије, две 
припадају збирци Музеја, а једна аутору. Такође, треба додати да је колонија 
„Бакар“ омогућила великом броју аутора (близу 100 аутора) како из Србије, 
тако и са простора бивше Југославије, па и иностранства, да ствара и 
реализује своје идеје и форме у карактеристичном материјалу.  

На крају можемо слободно рећи да ће у блиској будућности све више 
потенцијалних спонзора тражити свог паралелног партнера у култури, а Музеј 
рударства и металургије и Уметничка колонија „Бакар“ јесу добар пример 
медија преко којег спонзор Рударско-топионичарски басен Бор остварује 
властити маркетинг или барем побољшава односе са јавношћу.Такође, на тај 
начин РТБ Бор повећава и међународну препознатљивост свог бренда и 
доприноси стварању позитивног имиџа. 
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Danijela Matović 

THE SPONSORSHIP IN THE CULTURE ON THE EX-
AMPLE OF THE ART COLONY “BAKAR”  

The economic enterprises appear more and more as main sponsors of cul-
ture and art, giving their support in many important events, programs and initia-
tives. Such type of investment has an important role in the unifying and establishing 
the dialogue between culture, economy and society. Large number shows that suc-
cessful companies and banks are more often the sponsors of art projects because the 
investment in culture starts to be regarded as an important image of some company.  

In many countries of Eastern Europe, especially in the countries that are 
facing the transitional period, state is still the most important financial factor. How-
ever, enterprises appear more and more as parallel partners in the cultural financing.  
Such is the example of the art colony “Bakar” established by The Museum of Min-
ing and Metallurgy (Bor), which is mainly sponsored by mining and casting basin 
Bor. It turned out that during last several years Serbia has been following the exam-
ple of cultural sponsorship that has been already common in Europe. This way of 
economic investment in culture enabled Museum to enrich its collection, especially 
regarding impressive collection of contemporary sculpture in one material. On the 
other hand, the sponsorship of culture by mining and casting basin Bor has in-
creased identification of its brand making positive image in the public.    

Key words: sponsorship, culture, economy, museum, collection  

 

 

 


