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УЛОГАГЕТЕИНСТИТУТАУРЕАЛИЗАЦИЈИ
НЕМАЧКЕКУЛТУРНЕПОЛИТИКЕ

(сосвртомнастањеуСрбији)
Сажетак

У ра ду се са ра зних аспе ка та ана ли зи ра ју основ не ка
рак те ри сти ке и прав ци де ло ва ња спољ не кул тур не по
ли ти ке СР Не мач ке пре ма Ср би ји, те ме сто, уло га и 
зна чај ко ји по је ди не кул тур не ин сти ту ци је, јав ног и 
‘’не јав ног’’ сек то ра има ју у оства ри ва њу ци ље ва ове 
по ли ти ке у ци љу из град ње, уна пре ђе ња и по бољ ша ња 
ме ђу соб них кул тур них, па ти ме и по ли тич ких и еко
ном ских од но са и са рад ње Ср би је и Не мач ке. У овом 
ра ду би ће го во ра о пој му, еле мен ти ма, прав ци ма де ло
ва ња и ка рак те ри сти ка ма спољ не кул тур не по ли ти ке 
и ор га ни за ци ја ма ко је је спро во де, ме ђу ко ји ма је по
себ но ис ти че уло га Ге те ин сти ту та. По себ но је ана
ли зи ра на уло га по је ди них но си ла ца не мач ке кул ту ре 
у ино стран ству, као по сред нич ке ин сти ту ци је Са ве
зног ми ни стар ства спољ них по сло ва СР Не мач ке ко
је је за ду же но за осми шља ва ње и спро во ђе ње спољ не 
по ли ти ке. 
Кључ не ре чи: СР Не мач ка, спољ на кул тур на по ли ти
ка, Ср би ја, кул тур на са рад ња, кул тур ни про гра ми, Ге
те ин сти тут 

Sве са вре ме не др жа ве, не са мо да нас, већ од нај ста ри јих вре-
ме на ус по ста вља ју и раз ви ја ју раз ли чи те ме ђу на род не од но-

се, би ло са су сед ним, при ја тељ ским, па чак и ''не при ја тељ ским'' 
др жа ва ма. Те раз ли чи те ак тив но сти има ју ви ше-ма ње раз ли чи те 
ци ље ве и све оне ску па пред ста вља ју еле ме нат спољ не по ли ти ке 



- 202 -

УЛОГА ГЕТЕ ИНСТИТУТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НЕМАЧКЕ...Ана Јовашевић

те др жа ве у окви ру ме ђу на род не за јед ни це1). Спољ на по ли ти ка је 
та ко осми шље на да чу ва на ци о нал ни ин те рес и на ци о нал ну си гур-
ност, као и иде о ло шке ци ље ве и еко ном ски про спе ри тет, што се 
мо же по сти ћи кроз мир но доп ску са рад њу из ме ђу на ро да или екс-
пло а та ци ју, ка кав је чест слу чај био у про шло сти. Она од ре ђу је 
ка ко ће јед на др жа ва са ра ђи ва ти са дру гим др жа ва ма на еко ном-
ском, по ли тич ком, дру штве ном, кул тур ном, на уч ном, спорт ском и 
вој ном пла ну – и у ма њем оби му, али да нас све зна чај ни јем, ка ко ће 
се од но си ти пре ма не др жав ним ак те ри ма2).

Од нај ста ри јих вре ме на су др жа ве во ди ле раз ли чи те об ли ке 
спољ не по ли ти ке пре ма дру гим др жа ва ма. Та по ли ти ка че сто ни-
је би ла ја сно де фи ни са на, она се ме ња ла од дру штве но-по ли тич-
ког кон тек ста, а би ла је усло вље на и не де фи ни са но шћу др жа ва и 
њи хо вих прав них си сте ма, че стим про ме на ма гра ни ца и ра то ви ма. 
Ипак, по сто ја ла је раз ме на ка ко ма те ри јал них, та ко и не ма те ри јал-
них до ба ра. По сто ја ле су и ди пло мат ске ми си је ко је су во ди ле пре-
го во ре, пот пи си ва ле спо ра зу ме, уго ва ра ле пак то ве, а мо же мо го во-
ри ти о „ди пло ма ти ји“ као пој му ко ји по сто ји ко ли ко и ин тер ак ци ја 
ме ђу на ро ди ма. Ако кул тур ну ди пло ма ти ју де фи ни ше мо као „раз-
ме ну иде ја, ин фор ма ци ја, вред но сти, си сте ма, тра ди ци је, ве ро ва-
ња, умет но сти као и дру гих аспе ка та кул ту ре, у ци љу под сти ца ња 
и не го ва ња ме ђу соб ног раз у ме ва ња“3), он да мо же мо го во ри ти да је 
и кул тур на ди пло ма ти ја, као ин стру мент спољ не кул тур не по ли ти-
ке ве ко ви ма би ла прак са.

Кул тур на раз ме на (ме ђу на род ни кул тур ни од но си, кул тур на 
ди пло ма ти ја, спољ на кул тур на по ли ти ка) се мо же од ви ја ти у раз-
ли чи тим обла сти ма умет но сти, на у ке, кул ту ре и при вре де. Та кве 
раз ме не под ра зу ме ва ју ко му ни ка ци ју и по што ва ње из ме ђу кул ту ра 
и кул тур них ак те ра ко ји су укљу че ни и ко ја се од ви ја на осно ву 
раз у ме ва ња од го ва ра ју ћих вред но сти. Циљ што бо љег раз у ме ва ња 
је сте да се омо гу ћи бо ља ин тер ак ци ја и са рад ња. Кул тур на ди пло-
ма ти ја је по кре та ње или олак ша ва ње та кве раз ме не са ци љем ду го-
роч не ко ри сти, би ло да про мо ви ше на ци о нал не ин те ре се, да из гра-
ђу је од но се или да уна пре ђу је дру штве но-кул тур но раз у ме ва ње4). 
1) В. Га вра нов, М. Стој ко вић, Ме ђу на род ни од но си и спољ на по ли ти ка Ју го сла ви је, Са-

вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1972, стр. 14.
2) И. Ви ско вић, Спољ на по ли ти ка, Ре пе ти то ри јум, Бе о град, 2005, стр. 7.
3) M. C. Cum mings Jr, Cul tu ral Di plo macy and the Uni ted Sta tes Go ver ment: a Sur vey, Цен-

тар за умет ност и кул ту ру, 2003, стр. 1. пре ма М. Џ. Ви зо мир ски, С. П. Шнај дер, Кул
тур на ди пло ма ти ја, Бал кан култ, Бе о град, 2006, стр. 101.

4) www.cul tu ral di plo macy.org/in dex.php?en_cul tu ral di plo macy, при сту пље но 11.01.2010.
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Објек тив но гле да но, у спољ ној кул тур ној по ли ти ци уло га кул ту ре 
и кул тур не раз ме не – од но сно спољ не кул тур не по ли ти ке - би ла 
је по жељ на, али не и оба ве зна прак са. Иако се кроз кул тур ну раз-
ме ну и са рад њу мо гу под сти ца ти и ја ча ти од но си из ме ђу др жа ва, 
та прак са је под ре ђе на дру штве но-прав ним од но си ма, за ко ни ма, 
кон вен ци ја ма, би ла те рал ним и мул ти ла те рал ним уго во ри ма, као и 
вој ним и еко ном ским од но си ма тих др жа ва. То по твр ђу је и рас ко-
рак из ме ђу сред ста ва ко ја се по све ћу ју кул тур ној ди пло ма ти ји са 
ино стран ством и фор мал ној ди пло ма ти ји. 

Ак те ри спољ не кул тур не по ли ти ке твр де да да нас, ви ше не го 
ика да пре, кул ту ра и кул тур на раз ме на и са рад ња има ју зна чај ну 
уло гу у ме ђу на род ним од но си ма и оправ да но тра же да им се тај 
зна чај и при зна, јер „кул тур на раз ме на нам пру жа мо гућ ност да 
раз у ме мо слич но сти и, та мо где по сто је раз ли ке, да раз у ме мо мо-
ти ва ци ју и људ скост ко је се на ла зе у њи ма“5). Ови атри бу ти од ре-
ђу ју кул ту ру као кри тич ки фо рум за пре го ва ра ње и ме ди јум са-
рад ње за из на ла же ње за јед нич ких ре ше ња, „фо рум за не зва нич ну 
из град њу по ли тич ких од но са, ко ји отва ра про стор за пре го ва ра ње 
са др жа ва ма где по ли тич ки од но си ни су по год ни”6). Ти ак те ри не 
тра же да спољ на кул тур на по ли ти ка бу де је ди ни ин стру мент јав не 
ди пло ма ти је и ме ђу на род них од но са, али на гла ша ва ју вред но сти 
кул тур них ак тив но сти ко је се за сни ва ју на њи хо вој не за ви сно сти 
и сло бо ди, кроз пред ста вља ње и по ве зи ва ње, на пр вом ме сту љу-
ди (гру па и по је ди на ца), а не др жав них и по ли тич ких по зи ци ја. У 
при лог то ме го во ри то да се „да нас све ви ше уда ља ва мо из све та 
где ови пој мо ви при па да ју све ту ели те, не про мен љи вих и тра ди-
ци о нал них кул тур них обе леж ја ко ја су би ла део ам ба са дор ско-по-
ли тич ких уго во ра, у свет где је кул ту ра ме ди јум из ме ђу љу ди на 
ма сов ном пла ну“7). Кон цепт кул тур не раз ме не Many-to-many се све 
ви ше раз ви ја и оста вља ефек те, та ко да кул тур на ди пло ма ти ја са-
да ди рект но ути че и мо же чак и да усме ра ва тра ди ци о нал не фор-
ме јав не ди пло ма ти је. Ње ни ак те ри же ле да се зна чај ме ђу на род не 
кул тур не са рад ње при зна и на гла ша ва ју ра зно ли кост на ци о нал них 
при сту па у ре ша ва њу овог пи та ња, као и уни вер зал ни иза зов про-
на ла же ња успе шне ве зе из ме ђу кул ту ре и по ли ти ке8). 
5) K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, De mos, Lon don, 2007, str. 12.
6) K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ibid, str. 12.
7) K. Bo und, R. Briggs, J. Hol den, S. Jo nes, Cul tu ral Di plo macy, ibid, str. 16.
8)  A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, Co un cil of Euro pe, Stras bo urg, 1974, str. 27.
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СПОЉ НА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА СР НЕ МАЧ КЕ

По јам не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке по чео је да се ко-
ри сти по чет ком 20. ве ка и био је по ве зан са по ра стом бро ја не мач-
ког ста нов ни штва ко је је жи ве ло у ино стран ству, што је, пак, би ло 
усло вље но еко ном ским фак то ри ма: по ра стом не мач ке ин ду стри је 
и тр го ви не. По сле „Вер сај ског ми ров ног уго во ра“ ко ји је за кљу-
чен 1919. го ди не број Не ма ца или осо ба не мач ког по ре кла, ко ји 
су жи ве ли у ино стран ству је по рас тао. Као циљ ове по ли ти ке при-
хва ће на је бри га о иде ји гер ма ни зма ме ђу тим ста нов ни штвом. У 
овом пе ри о ду су се ци ље ви спољ не кул тур не по ли ти ке од но си ли 
са мо на не мач ко ста нов ни штво у ино стран ству, одр жа ва ње је зич ке 
и кул тур не за јед ни це из ме ђу на ро да у зе мљи и у ино стран ству, а 
ни је би ло ре чи о ту ма че њу спољ не кул тур не по ли ти ке у да на шњем 
сми слу, ко је под ра зу ме ва по ди за ње све сти ме ђу на ро ди ма, раз у ме-
ва ње, из град њу од но са и са рад њу.

Тек је у Вај мар ској Ре пу бли ци у окви ру Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва, 1920. го ди не отво ре на Ди рек ци ја за гер ма ни зам у 
ино стран ству и кул тур не од но се. Го ди не 1925. отво рен је Сер вис 
за не мач ку ака дем ску раз ме ну (ДА АД) са ми си јом да ор га ни зу-
је раз ме ну сту де на та и пре да ва ча са ино стран ством – са пра вим 
за дат ком ме ђу на род не кул тур не раз ме не, за раз ли ку од бри ге о 
гер ма ни зму у ино стран ству. Не што ка сни је су у окви ру Не мач ке 
ака де ми је (ДА) по ста вље ни окви ри и за Ге те ин сти тут са ци љем 
про мо ви са ња на ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству9). Да нас је за 
спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке за ду же но 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. 

Спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке у са-
вре ме ном сми слу и њен исто ри јат мо же мо по сма тра ти у пе ри о ду 
по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, у ма ју 1945. го ди не. Пре ки-
ну ти ди пло мат ски од но си у пе ри о ду ра та и не што пре ње га, услед 
на ци о нал-со ци ја ли стич ког ре жи ма, ути ца ли су и на пре кид у кул-
тур ној ди пло ма ти ји. Об но ва ме ђу на род них кул тур них од но са Са-
ве зне Ре пу бли ке Не мач ке по сле Дру гог свет ског ра та от по че ла је 
тек 1950. го ди не ка да се ус по ста ви ла За јед нич ка кан це ла ри ја из ме-
ђу Са ве зне кан це ла ри је и Ви со ког са ве зног ко ми те та10). 
9) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, op. cit., str. 33.
10) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 101.
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У пе ри о ду др жав не, а ти ме и кул тур не об но ве, што да ље усло-
вља ва и об но ву кул тур не ди пло ма ти је не мач ке др жа ве, ва жну уло-
гу пре у зи ма ју Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ми ни-
стар ство обра зо ва ња. Прав на пи та ња су оста вље на сва кој по кра-
ји ни11) др жа ве по је ди нач но, што усло жња ва ме ђу на род не кул тур не 
кон вен ци је. Са ве зна др жа ва мо ра са че ка ти по твр ду свих са ве зних 
по кра ји на пре не го што Са ве зна Др жа ва Не мач ка мо же да пот пи-
ше спо ра зум12). У ју ну 1950. го ди не Кан це ла ри ја је пре у ре ђе на у 
Оде ље ње спољ них по сло ва, да би 1951. би ло ство ре но Са ве зно ми-
ни стар ство спољ них по сло ва, на чи јем че лу је био Кон рад Аде на-
у ер. Го ди не 1950. Са ве зна Ре пу бли ка по ста ла је при дру же ни члан 
Са ве та Евро пе, а сле де ће го ди не пу но прав ни члан. Исте го ди не је 
по ста ла и чла ни ца Une scoa и ове но ви не су зна чи ле пре крет ни цу 
у спољ ној по ли ти ци Не мач ке ко ја се окре ће раз во ју кул тур не ди-
пло ма ти је/спољ не кул тур не по ли ти ке. Ус по ста вља ни су „кул тур ни 
уго во ри“ са ино стран ством, пр вен стве но на по љу на у ке, сту дент-
ске раз ме не и умет нич ке са рад ње.

Би ла те рал ни уго во ри су се у пр вој ли ни ји ус по ста вља ли из-
ме ђу „за пад ног бло ка“ ко јим су, по де ље но, упра вља ле Бри та ни-
ја, Фран цу ска и Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и тих др жа ва. Пр-
ви је пот пи сан 1953. го ди не, а оста ли би ла те рал ни спо ра зу ми су 
сле ди ли у на ред ним го ди на ма. Не мач ко-ино стра на дру штва су се 
фор ми ра ла. De utsches AuslandsIn sti tut ко ји је осно ван још 1917. 
го ди не, 1951. го ди не об но вио је сво ју де лат ност као Ин сти тут за 
ме ђу на род не од но се у Штут гар ту. Ге те ин сти тут у Мин хе ну је та-
ко ђе по нов но ус по ста вио сво ју ак тив ност, пре ки ну ту због Дру гог 
свет ског ра та тра же ћи фи нан сиј ску по моћ од др жа ве. 

По ред ус по ста вља ња ди пло мат ских ми си ја у ино стран ству, 
по но во су отва ра не не мач ке шко ле и ра ди ло се на ус по ста вља њу 
на ста ве не мач ког је зи ка. У то ме је нај зна чај ни ју уло гу, као и да нас, 
имао Ге те ин сти тут. Исто вре ме но и дру ге ра ни је осно ва не ин сти-
ту ци је сту дент ске раз ме не, као што су ДА АД (Не мач ка слу жба за 
ака дем ску раз ме ну) и фон да ци ја Алек сан дра Хум бол та, об но ви ле 
11) Пре ма Основ ном за ко ну (Уста ву) СР Не мач ке од 23. 05. 1949. го ди не са из ме на ма од 

8.10.2008. од ре ђе но је: у чла ну 73. да Са ве зна др жа ва има ис кљу чи во за ко но дав ну 
над ле жност, из ме ђу оста лог, у за шти ти не мач ког кул тур ног до бра про тив из но ше ња у 
ино стран ство (тач ка 5.а) и у прав ној за шти ти ин ду стриј ске сво ји не, аутор ских и из да-
вач ких пра ва (тач ка 9), док је у чла ну 74. од ре ђе на кон ку рент на над ле жност Са ве зне 
др жа ве и зе ма ља: ре гу ли са ње по мо ћи у об ра зо ва њу и уна пре ђе њу на уч ног ра да (тач ка 
13).

12) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, op.cit. str. 103.
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су сво ју де лат ност. Ови ак те ри и да нас има ју цен трал ну уло гу у 
спољ ној кул тур ној по ли ти ци Не мач ке. Та ко ђе су осно ва ни Carl 
Du is berg So ci ety (1949), In ter Na ti o nes (1952), De utscher Kun strat 
(Не мач ки умет нич ки са вет, 1954), De utscher Mu si krat (Не мач ки 
му зич ки са вет, 1955) ко ји су под сти ца ли ме ђу на род не кул тур не од-
но се, раз ме ну из ме ђу Не мач ке и ино стран ства и пру жа ли по др шку 
са рад њи у раз ли чи тим обла сти ма кул тур ног и умет нич ког жи во та. 

Ди тер За тлер ко ји је та да упра вљао кул тур ним сек то ром Ми-
ни стар ства спољ них по сло ва пре у зео је за да так ства ра ња не мач ког 
си сте ма кул тур не ди пло ма ти је и по сти за ње ње го ве успе шно сти13). 
У овом пе ри о ду, кроз кул тур не пре го во ре, би ла те рал не и мул ти-
ла те рал не при ро де, свест о Не мач кој у ино стран ству се ме ња ла. 
По ди за ње све сти о Не мач кој и уна пре ђе ње ими џа др жа ве и да нас 
је је дан од глав них ци ље ва спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке. 
Осим ус по ста вља ња кул тур не ди пло ма ти је из ме ђу Не мач ке и ино-
стран ства, За тлер је ус по ста вљао и ја чао од но се из ме ђу раз ли-
чи тих ни воа де цен тра ли зо ва не др жав не упра ве, али и при ват ног 
сек то ра. Кул ми на ци ја ових ак тив но сти по твр ди ла се 1960. го ди не 
ка да је упра вља ње над не мач ким кул тур ним ин сти ту ци ја ма у ино-
стран ству пре у зе ла при ват на ин сти ту ци ја Ге те ин сти тут.

Кул тур на ди пло ма ти ја се, као ин стру мент спољ не кул тур не по-
ли ти ке, вред но ва ла као сег мент тра ди ци о нал не јав не ди пло ма ти је, 
а не као оп шта иде ја кул тур не раз ме не и са рад ње из ме ђу на род на 
– „ме ка си ла“ раз у ме ва ња и за јед нич ког жи во та, ка ко се кул тур на 
ди пло ма ти ја у са вре ме ном сми слу ту ма чи. Са вет за кул тур ну по ли-
ти ку је осно ван 1960. го ди не као са ве то дав но те ло са ста вље но од 
чла но ва ко ји не до ла зе из по ли тич ког већ из кул тур ног жи во та Не-
мач ке. Они су се са ста ја ли не ко ли ко пу та го ди шње и по њи хо вим 
смер ни ца ма Ди рек ци ја за кул тур не од но се мо ра ла се упра вља ти. 
Та ди рек ци ја је са ра ђи ва ла са мно гим ор га ни ма ван Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, као што су Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, 
Ми ни стар ство за на уч но ис тра жи ва ње и Ми ни стар ство за по ро ди-
цу и омла ди ну.

Од го вор ност за спољ ну кул тур ну по ли ти ку сно си са ве зна др-
жа ва Не мач ка и ту по ли ти ку спро во ди пр вен стве но Са ве зно ми ни-
стар ство спољ них по сло ва – од но сно Ди рек ци ја за кул тур не од но-
се. Ова Ди рек ци ја сно си од го вор ност за спољ ну кул тур ну по ли-
ти ку и фи нан сиј ску по ли ти ку, да је смер ни це, ало ци ра сред ства и 
13) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 108.
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уче ству је у не ко ли ко de ci sionma king те ла, за јед но са дру гим пред-
став ни ци ма Са ве зне др жа ве и ми ни ста ра обра зо ва ња по кра ји на 
Не мач ке14). Удео Ди рек ци је је до не кле огра ни чен и де ле ги ран, те 
Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва и Ди рек ци ја за кул тур не 
од но се по др жа ва ју не ко ли ко ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја у њи хо вој 
де лат но сти у ино стран ству.

Не мач ки при ступ спољ ној кул тур ној по ли ти ци пред ста вљен је 
кроз по зи ти ван став пре ма са рад њи са дру гим европ ским др жа ва-
ма, као и остат ком све та. Ми си ја, ин тер ни до ку мен ти и прак тич не 
ак тив но сти зва нич них не мач ких ак те ра у ино стран ству у кул тур-
ној и обра зов ној обла сти по ка зу ју да је Не мач ка пред став ник иде-
је о што по ве за ни јој спољ ној кул тур ној по ли ти ци Европ ске уни је. 
Не ке исто риј ске чи ње ни це и да ље обе ле жа ва ју не мач ку спољ ну 
по ли ти ку да нас. Нај пре, са вре ме ни кул тур ни и обра зов ни од но си 
са остат ком све та (ко ји су са став ни део спољ не по ли ти ке) мо ра ју 
би ти са гле да ни у све тлу Хи тле ро ве фа ши стич ке дик та ту ре од 1933. 
до 1945. го ди не са свим сво јим по сле ди ца ма на европ ски и свет-
ски по ре дак. Та ко ђе, зна чај за спољ ну по ли ти ку Не мач ке има и то 
што да нас по сто ји 16 не за ви сних са ве зних по кра ји на ко је ути чу 
у од ре ђе ној ме ри на спољ ну кул тур ну по ли ти ку Са ве зне вла де. И 
тре ћи фак тор је то што Не мач ка, за раз ли ку од не ких дру гих ли де-
ра Европ ске уни је, ни ка да ни је има ла бит ну уло гу као ко ло ни јал на 
си ла, што је оста ви ло тра га на да на шњу спољ ну по ли ти ку, као и 
уну тра шње кул тур не од но се15).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва16) је глав ни стра те-
шки ак тер, ко ји уче ству је у пла ни ра њу, спро во ђе њу, упра вља њу и 
кон тро ли са њу не мач ке спољ не кул тур не по ли ти ке. Зва нич ни ци-
ље ви спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ке су17): 1) да се про-
мо ви ше не мач ка кул тур на и обра зов на сфе ра, 2) да се осли ка сва-
ко днев ни жи вот у са вре ме ној Не мач кој, 3) да се раз ви је ди ја лог о 
вред но сти ма и спре ча ва кон фликт и 4) да се про мо ви шу европ ске 
ин те гра ци је. Са ве зна кан це ла ри ја спољ них по сло ва утвр ди ла је и 
низ при о ри те та ра ди по сти за ња ових ци ље ва. То су: 1) од 2002. је 
по кре нут спе ци ја лан про грам под на зи вом ''Euro pean-Isla mic In ter-
14) A. Ha igh, Cul tu ral di plo macy in Euro pe, ibid, str. 112.
15) www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13. 01. 2010.
16) www.auswa er ti ges-amt.de, при сту пље но 10.02.2010.
17) У ли те ра ту ри и го ди шњим из ве шта ји ма Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва СР 

Не мач ке се по јам спољ не кул тур не и обра зов не по ли ти ка из јед на ча ва са пој мом спољ-
не кул тур не по ли ти ке.
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cul tu ral Di a lo gue'', ко ји је осми шљен да про мо ви ше су срет и са рад-
њу за па да и ислам ског све та, 2) по тро шња ве ли ког де ла бу џе та за 
не мач ке кул тур не од но се и обра зо ва ње на ак тив но сти у 25 др жа ва 
Европ ске уни је, са ци љем про мо ви са ња „ши ре и ду бље“ Уни је, 3) 
уна пре ђе ње не мач ког про фи ла у ви со ком обра зо ва њу кроз про мо-
ви са ње раз ме не и ме ђу на род не са рад ње на ака дем ском ни воу, 4) 
по моћ не мач ким шко ла ма у ино стран ству и 5) не пре кид ни на по ри 
да се сти му ли ше ин те ре со ва ње за не мач ки је зик у ино стран ству, 
као глав на ком по нен та кул тур них од но са и обра зов не по ли ти ке.

Им пле мен та ци ју ових по ли ти ка Са ве зно ми ни стар ство спољ-
них по сло ва у од ре ђе ној ме ри пре пу шта по сред нич ким ин сти ту ци-
ја ма и ор га ни за ци ја ма, под ге слом: „што ма ње ме ша ња др жа ве, то 
бо ље“ и „кул тур ни од но си и обра зов на по ли ти ка ни су са мо пи та ње 
„до брог, ле пог и исти ни тог“, већ са став ни део не мач ке спољ не по-
ли ти ке у ци љу спре ча ва ња кон фли ка та и одр жа ва њу ми ра“18). Ми-
ни стар ство има про ак ти ван став пре ма европ ском за јед ни штву да 
„кул тур ни иден ти тет је сте и би ће од ре ђен кроз ре ги о не и на ро де“, 
а за ла же се да „тран сна ци о нал ни ути цај до би је на зна ча ју. Че сто 
по де љи вач ка уло га кул ту ре мо ра се за ме ни ти ин те гра тив ном уло-
гом“19). Због то га, нај зна чај ни ја од тих по сред нич ких ор га ни за ци-
ја – Ге те ин сти тут, не са мо да по др жа ва „европ ски са др жај“, већ и 
охра бру је са рад њу стра них кул тур них ин сти ту ци ја, ам ба са да, као 
и са рад њу са ци вил ним сек то ром уну тар Европ ске уни је и ши ре. 
Ни је за чу ђу ју ће што Ге те ин сти тут има пот пи са не уго во ре са Бри-
тан ским са ве том и Шпан ским ин сти ту том Сер ван тес, као и то да 
је члан ЕУНИЦ20). 

На кло ност ка европ ском ре ги о ну је не са мо из при род не ге-
о граф ске по ве за но сти и гео-по ли тич ких при о ри те та, већ и у по-
ку ша ју да „из ле чи“ ра не из Дру гог свет ског ра та, да ре ге не ри ше 
по ве ре ње ме ђу на род не за јед ни це, да за сту па без бед ни ји свет ски 
по ре дак и за то се спољ на по ли ти ка СР Не мач ке фо ку си ра ла, од 
са мог по чет ка, на про це се европ ске ин те гра ци је у при лог тран са-
тлант ској осо ви ни. У до да так то ме, Ми ни стар ство је ис ти ца ло чи-
ње ни цу да је ве ли ки број но вих чи та о ни ца Ге те ин сти ту та осно ван 
у европ ским зе мља ма у по след њих пет на ест го ди на, че му све до чи 
18) www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13. 01. 2010.
19) http://www.cul tu ral po li ci es.net/web/ger many.php?aid=241, при сту пље но 13. 01. 2010.
20) Euro pean Union Na ti o nal In sti tu tes for Cul tu re – www.eunic-brus sels.eu, при сту пље но 

20.01.2010.
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и чи ње ни ца да је две тре ћи не Ге те ин сти ту та да нас сме ште но у др-
жа ве Европ ске уни је и у др жа ве бив шег Со вјет ског Са ве за.

Уз по ли тич ке и еко ном ске про гра ме и ак тив но сти кул тур ни од-
но си за сно ва ни на за јед ни штву пред ста вља ли су та ко зва ни тре ћи 
стуб спољ не по ли ти ке Не мач ке. У по сле рат ним го ди на ма, дру ге 
европ ске др жа ве су би ле по зва не и чак фи нан сиј ски сти му ли са не 
да ус по ста ве кул тур не од но се са Не мач ком. Не мач ки стра те шки 
де ци си онма керс би ли су све сни да би тре ба ло да се од пред ста-
вља ња „ре е ду ко ва не, опра не од кри ви це и ле пе Не мач ке“ окре ну 
„из во зу“ не мач ког је зи ка и кул ту ре у ино стран ство. Ти ме је отво-
рен кри тич ки ди ја лог и ус по ста вље на ин тер кул тур на дво смер ност.

ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУТ 

Ге те ин сти тут21) пред ста вља основ ну уста но ву за спро во ђе-
ње кул тур не по ли ти ке Не мач ке ко ја сво ју де лат ност оба вља ши-
ром све та. Та де лат ност се са сто ји од про мо ви са ња не мач ког је-
зи ка (уче ња и на ста ве је зи ка), ши ре ња зна ња о Не мач кој, ње ној 
кул ту ри, дру штву и по ли ти ци и под сти ца ња ме ђу на род не кул тур не 
са рад ње. Ге те ин сти тут, чи ји је ре ги стро ван на зив Go et he In sti tu
te Ve rein22), је нај ве ћа по сред нич ка ин сти ту ци ја из ме ђу Не мач ке и 
ино стран ства, од но сно нај зна чај ни ји ин стру мент спољ не кул тур-
не по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке пре ма ино стран ству. Овај 
ин сти тут фи нан си ра Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва. 
Прав на осно ва де ло ва ња Ге те ин сти ту та од ре ђе на је кроз два до-
ку мен та: 1) Ста ту том Ге те ин сти ту та23) и 2) Основ ним спо ра зу мом 
из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва 
ко је за сту па Са ве зну Ре пу бли ку Не мач ку24).

Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва у по гле ду про грам ске 
ор јен та ци је мо же да ва ти смер ни це, у скла ду са сво јом спољ ном 
кул тур ном по ли ти ком, али Ге те ин сти тут у про грам ском сми слу за-
др жа ва са мо стал ност и не за ви сност у ра ду (у скла ду са уго вор ним 
оба ве за ма), а про гра ми ин сти ту та се, за ви сно од ре ги о на де ло ва-
ња и за сно ва ни на по сту ла ти ма де цен тра ли зо ва но сти, са мо стал но 
осми шља ва ју и ре а ли зу ју. Ка ко је на ве де но у Основ ном спо ра зу му, 
21) www.go et he.de, при сту пље но 10.01.2010.
22) ein ge tra ge ner Ve rein - ре ги стро ва но удру же ње
23) Ста тут је до нет 21.09.2000. го ди не и до пу њен 24.06.2005. го ди не, Go et he-In sti tu te, e.V. 

München, 2005.
24) Спо ра зум је за кљу чен 17. 01. 2001. го ди не
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ди рек то ри ин сти ту та су од го вор ни за про гра ме ко је ну де кул тур не 
ин сти ту ци је25) и све док оба вља ју сво је уго вор не оба ве зеСа ве зно
ми ни стар ство не ће ути ца ти на од го вор ност ми си ја по пи та њи ма 
кул тур не по ли ти ке у ино стран ству и за од но се са јав но шћу26). 

У при лог не за ви сно сти го во ри и чи ње ни ца да је Ге те ин сти тут 
у ино стран ству са мо ста лан у од но су на ам ба са ду Не мач ке у тој 
др жа ви и ам ба са дор или ата ше за кул ту ру не оба вља ју функ ци-
ју ди рек то ра цен тра. Та ко, на при мер, Ге те ин сти тут у Бе о гра ду 
че сто са ра ђу је са ам ба са дом Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и оба ве-
шта ва је о сво јим ак тив но сти ма, али пред став ни ци ди пло мат ске 
ми си је не мо гу да ути чу на про грам ски из бор и ква ли тет, осим ако 
ни је реч о по ли тич кој не при хва тљи во сти тих са др жа ја, јер је за да-
так ди пло мат ских ми си ја да шти ти по ли тич ке ин те ре се Са ве зне 
Ре пу бли ке Не мач ке27). Да кле, Ге те ин сти тут се, по сред нич ки, ба ви 
им пле мен та ци јом спољ не кул тур не по ли ти ке у ино стран ству, док 
су ди пло мат ске ми си је за ду же не за спољ но по ли тич ке и при вред не 
од но се. Је дан од за да та ка ди пло мат ских ми си ја у др жа ва ма до ма-
ћи ни ма је, та ко ђе, да се омо гу ће усло ви за што бо љи рад не мач ких 
ин сти ту ци ја. Од нос из ме ђу ди пло мат ских ми си ја у ино стран ству 
и Ге те ин сти ту та у тим др жа ва ма до ма ћи ни ма ре гу ли ше Са ве зно 
ми ни стар ство спољ них по сло ва. Ге те ин сти тут сво је при су ство и 
ак тив ност ши ром све та из гра ђу је де лу ју ћи кроз чи та о ни це, цен тре 
за уче ње је зи ка и обу ку на став ни ка, као и тач ке за ди ја лог и раз у-
ме ва ње, али и кроз уво ђе ње гра до ва – те жи шта, ра ди де цен тра ли-
за ци је ак тив но сти, што је прак са Ге те ин сти ту та Бе о град по след-
њих го ди на.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА, НАД ЛЕ ЖНОСТ, ДЕ ЛО ВА ЊЕ

Пре ма Основ ном спо ра зу му из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног 
ми ни стар ства спољ них по сло ва Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке де фи-
ни са на су ме ђу соб на пра ва и оба ве зе. Ге те ин сти ту ти се отва ра ју 
и за тва ра ју на пред лог и са гла сност тог Ми ни стар ства28). Са ве зно 
ми ни стар ство спољ них по сло ва, у окви ру сво јих устав них ка па ци-
25) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 4.
26)  Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 5.
27) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 4.
28) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 4.
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те та, од го вор но је за спољ ну кул тур ну и обра зов ну по ли ти ку, али 
оно по ве ра ва Ге те ин сти ту ту у ино стран ству оба вља ње сле де ћих 
по сло ва у скла ду са ње го вим Ста ту том29):

1. По ма га ње на ста ве не мач ког је зи ка:
а) про мо ви са ње не мач ког је зи ка у ино стран ству,
б) на ста ва не мач ког је зи ка кроз са рад њу са др жав ним ор га-

ни ма, ин сти ту ци ја ма и на став ним осо бљем у ино стран-
ству,

в) про фе си о нал но уса вр ша ва ње на став ни ка не мач ког је зи ка 
и кул ту ре у ино стран ству, 

г) раз вој и уна пре ђе ње на став них ме то да, ма те ри ја ла и ис-
пи та и

д) одо бра ва ње сти пен ди ја за сту ди је, уче ње и на ста ву не-
мач ког је зи ка, 

2. Под сти ца ње ме ђу на род не кул тур не са рад ње кроз:
а) ор га ни зо ва ње кул тур них де ша ва ња,
б) ши ре ње ин фор ма ци ја у ино стран ству о кул тур ном жи во-

ту у Не мач кој, 
в) при пре му, ор га ни зо ва ње и пра ће ње про гра ма за по се ти о-

це30) ко је је по кре нуо Ге те ин сти тут, 
г) дру ге об ли ке уче шћа у кул тур ној са рад њи и раз ме ни са 

кул тур ним ор га ни за ци ја ма у ино стран ству (на кон прет-
ход них кон сул та ци ја са Ми ни стар ством спољ них по сло-
ва), 

д) про мо ви са ње не мач ко-ино стра них кул тур них ор га ни за-
ци ја и дру шта ва и 

е) одо бра ва ње сти пен ди је мул ти пли ка то ри ма31) у свим сек-
то ри ма и 

3. Пре но ше ње све о бу хват не сли ке о Не мач кој – кроз ин фор ми-
са ње о кул тур ном, дру штве ном и по ли тич ком жи во ту:

а) ор га ни зо ва ње про гра ма по се те32) Са ве зној Ре пу бли ци Не-
мач кој,

б) при пре ма, из да ва штво, про из вод ња, на ба вља ње и ди стри-
бу ци ја: штам па них ме ди ја (књи ге, ча со пи си, са оп ште ња, 
ин фор ма то ри, бил те ни, фла је ри, до ку мен та ци ја), фил мо-

29) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло
ва, члан 1.

30) Vi si tors’ pro gram me.
31) У окви ру са рад ње у обра зо ва њу Ге те ин сти тут Бе о град ор га ни зу је уса вр ша ва ње за пре-

да ва че не мач ког је зи ка ко ји ма омо гу ћа ва ју да том ква ли фи ка ци јом оста лим на став ни-
ци ма пре не се сте че но зна ње.

32) Vi si tors’ pro gram me.
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ва, ТВ про дук ци ја, аудио-ви зу ел них ме ди ја и елек трон-
ских ме ди ја и

 в) про мо ци ја пре во ди лач ке де лат но сти 
Ова ко по ста вље не уго вор не од ред бе Спо ра зу ма из ме ђу Ми ни-

стар ства и Ге те ин сти ту та по твр ђу ју зна чај и уло гу ко ју Ге те ин-
сти тут има у спро во ђе њу спољ не кул тур не по ли ти ке Са ве зне Ре-
пу бли ке Не мач ке пре ма ино стран ству. Овим Спо ра зу мом је од ре-
ђе но да Са ве зно ми ни стар ство спољ них по сло ва по слу је у скла ду 
са Ста ту том Ге те ин сти ту та и у оба ве зи је да одр жа ва кул тур не 
ин сти ту те у ино стран ству и у гра до ви ма у Не мач кој. С дру ге стра-
не, Ге те ин сти тут је оба ве зан да ре дов но под но си из ве шта је о свом 
ра ду и о дру гим окол но сти ма ко ји ути чу на са рад њу са др жа ва ма 
до ма ћи ни ма, или се од но се на над ле жно сти Са ве зног ми ни стар-
ства спољ них по сло ва у обла сти кул тур не по ли ти ке и од но са са 
јав но шћу у ино стран ству. 

Оба ве зне су за јед нич ке сед ни це Ми ни стар ства и Ге те ин сти-
ту та у ре дов ним ин тер ва ли ма, а пред мет тих са ста на ка је ко ор ди-
на ци ја и пла ни ра ње про гра ма и њи хо ва им пле мен та ци ја на осно ву 
уго во ре ног по сло ва ња33). Осим то га Спо ра зум ре гу ли ше пи та ња 
фи нан си ра ња Ге те ин сти ту та, ка дров ске струк ту ре и њи хо ва пра ва 
и оба ве зе, пи та ња о имо ви ни, оп штим пра ви ма, за шти ти ти и по вре-
ди пра ва ин сти ту ци је, од нос са ди пло мат ским ми си ја ма и др жа вом 
до ма ћи ном у ко јој се вр ши де лат ност Ге те ин сти ту та, као и пи та ња 
у тре ну ци ма ван ред них окол но сти и у кри зним си ту а ци ја ма.

У оба вља њу по сло ва и за да та ка на ре а ли за ци ји и уна пре ђе њу 
спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке уоп ште, па та ко и у Ре пу бли ци 
Ср би ји уче ству ју раз ли чи ти ор га ни у окви ру Ге те ин сти ту та. То су 
пре ма Ста ту ту сле де ћи ор га ни: 1. Скуп шти на, 2. Пред сед ни штво 
и 3. Из вр шни од бор. 

Чла но ви Скуп шти не Ге те ин сти ту та су при зна ти струч ња ци 
ко ји уче ству ју у кул тур ном, на уч ном и дру штве ном жи во ту СР Не-
мач ке. Скуп шти на се са ста је два пу та го ди шње и њој пред се да ва 
пред сед ник. Све ре зо лу ци је на са стан ку Скуп шти не, под усло вом 
да Ста тут не пред ви ђа дру га чи је, усва ја ју се про стом ве ћи ном гла-
со ва при сут них чла но ва. Пред став ник Са ве зне Ре пу бли ке Не мач-
ке, ко ји је ујед но и пу но пра ван члан Скуп шти не, мо же ста ви ти 
при го вор на усво је не ре зо лу ци је ко је ни су у скла ду са смер ни ца ма, 
33) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 3.
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пла ни ра њем и ко ор ди на ци јом у обла сти спољ не кул тур не по ли ти-
ке Не мач ке, или јав ног ра да. 

У над ле жност Скуп шти не спа да ју сле де ћи за да ци: 1) Раз ма-
тра ње и пре по ру ке у ве зи са кон цеп ту ал ним пи та њи ма ко ја се ти чу 
ра да Ге те ин сти ту та, 2) Усва ја ње ре зо лу ци је у ве зи аманд ма на на 
Ста тут, као и одо бре ње за кљу че ња, из ме на или рас ки да основ ног 
уго во ра из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и Ге те ин сти ту та, 3) 
При хва та ње и раз ма тра ње го ди шњег из ве шта ја Пред сед ни штва, 4) 
При хва та ње го ди шњег фи нан сиј ског из ве шта ја и го ди шњег из ве-
шта ја Из вр шног од бо ра, 5) Усва ја ње ре зо лу ци је у ве зи са ра дом 
Из вр шног од бо ра, 6) При хва та ње из ве шта ја Са ве то дав ног ор га-
на, 7) Из бор и при јем чла но ва на пред лог Пред сед ни штва и на 
осно ву пре по ру ка од стра не чла но ва у Скуп шти ни, као и опо зи ва-
ње чла но ва, 8) Из бор чла но ва Пред сед ни штва, 9) Раз ма тра ње ра да 
чла но ва и 10) Из бор ре ви зо ра

Пред сед ни штво Ге те ин сти ту та се са сто ји од: 1) пред сед ни ка, 
2) шест чла но ва, ко је би ра Скуп шти на из свог те ла тај ним гла са-
њем на пе ри од од че ти ри го ди не, 3) по је дан пред став ник Са ве зног 
ми ни стар ства спољ них по сло ва и Са ве зног ми ни стар ства за фи-
нан си је и 4) три чла на би ра ју за по сле ни Ге те ин сти ту та на пе ри од 
од че ти ри го ди не.

Као и при за се да њу Скуп шти не, пред став ник Са ве зног ми ни-
стар ства спољ них по сло ва мо же да ста ви при го вор на ре зо лу ци ју 
Пред сед ни штва у до ме ну ду жно сти ко је ни су у скла ду са смер ни-
ца ма, пла ни ра њем и ко ор ди на ци јом кул тур не по ли ти ке из ван Не-
мач ке. 

Пред сед ни штво има сле де ћу над ле жност: 1) Име но ва ње Из-
вр шног од бо ра, што зах те ва са гла сност Са ве зног ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, 2) Усва ја ње ре зо лу ци је у ве зи са смер ни ца ма 
за рад Ин сти ту та, 3) Усва ја ње ре зо лу ци је о ду го роч ном кон цеп ту-
ал ном пла ни ра њу Ин сти ту та као це ли не ко ја је при пре мље на од 
стра не Из вр шног од бо ра и Пред сед ни штва и ве ћа ња у Скуп шти ни, 
4) До но ше ње од лу ке у ве зи с рад ном вер зи јом по слов них, фи нан-
сиј ских и ин ве сти ци о них пла но ва, 5) При јем и пре глед го ди шњег 
фи нан сиј ског из ве шта ја и пре по ру ке ко је се од но се на рад Из вр-
шног од бо ра у Скуп шти ни, 6) Пре гле да го ди шњи из ве штај Из вр-
шног од бо ра, 7) Раз ма тра ње прет ход не са гла сно сти на од лу ке и по-
ли ти ку Из вр шног од бо ра ко ји су од основ ног зна ча ја за Удру же ње, 
а по себ но: а) отва ра ње и за тва ра ње Ин сти ту та, б) усва ја ње но вих 
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оба ве за и пре ста нак или из ме не и до пу не за тре нут но бит не ду-
жно сти Удру же ња, в) за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра, г) спро-
во ђе ње основ не по ли ти ке у ор га ни за ци ји по сло ва ња. д) ку по ви на, 
про да ја и рас по ла га ње имо ви ном у зе мљи и ино стран ству, е) до-
де љи ва ње пра ва за ло га или дру гих ствар них пра ва за ма те ри јал на 
сред ства Удру же ња и ђ) при хва та ње и одо бра ва ње кре ди та и га ран-
ци је, 8) До но ше ње пра ви ла по сту па ка Ин сти ту та и 9) При пре ма ње 
пред ло га о при је му но вих чла но ва.

Пред сед ни штво би ра пред сед ни ка на пе ри од од че ти ри го ди-
не, као и два пот пред сед ни ка. Из бор пред сед ни ка и пот пред сед ни-
ка зах те ва по твр ду ми ни стра Са ве зног ми ни стар ства спољ них по-
сло ва. Пред сед ник оба вља сле де ће по сло ве и за дат ке: 1) пред ста-
вља Ин сти тут, без об зи ра на пра во сна жност Из вр шног од бо ра, 2) 
са зи ва са стан ке Пред сед ни штва и пред се да ва им, 3) пред ста вља 
Пред сед ни штво у пе ри о ду из ме ђу са ста на ка, 4) у слу ча ју нео д ло-
жи ве од лу ке Из вр шног од бо ра ко ја зах те ва ју са гла сност Пред сед-
ни штва, мо же да од лу чи уме сто Пред сед ни штва. У том слу ча ју 
тре ба ло би да ин фор ми ше Пред сед ни штво без од ла га ња и 5) мо же 
да уче ству је на са стан ци ма Из вр шног од бо ра, као и на са стан ци ма 
Од бо ра и Са ве то дав них ор га на. 

Из вр шни од бор упра вља по слов ним ак тив но сти ма Ин сти ту-
та. Пред став ник Из вр шног од бо ра има функ ци ју ге не рал ног се кре-
та ра. Сва пра ва и оба ве зе чла но ва Из вр шног од бо ра су ре гу ли са на 
не мач ким гра ђан ским за ко ном.

Са вет Ге те ин сти ту та има за да так да пру жа струч не са ве те из 
од ре ђе них обла сти по пи та њу из вр шно сти у ра ду и по је ди нач ним 
про јек ти ма. По сто ји осам спе ци ја ли зо ва них са ве то дав них ор га на 
по де ље них по обла сти ма ко ји ма се ба ве. То су ор га ни за: 1) филм, 
ра дио и те ле ви зи ју, 2) ли ков не умет но сти, 3) ин фор ми са ње и би-
бли о те кар ство, 4) ин сти ту те у Не мач кој, 5) му зи ку, 6) је зик, 7) по-
зо ри ште и плес (из во ђач ке умет но сти) и 8) на у ку и ак ту ел на де ша-
ва ња.

При вред ни са вет Ге те ин сти ту та је са ве то дав но те ло чи ји су 
чла но ви во де ћи пред став ни ци не мач ке при вре де и Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, ко ји уче ству је у осми шља ва њу про је ка та ко ји 
по ве зу ју по ли ти ку, при вре ду и кул ту ру.

Тре нут но у све ту има 149 Ге те ин сти ту та и 10 кан це ла ри ја 
у 91 др жа ви, ко ји пру жа ју ин фор ма ци је о кул ту ри, је зи ку и дру-
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гим аспек ти ма жи во та у Не мач кој34), а њи хо ва цен тра ла се на ла-
зи у Мин хе ну. Ве ли ки број ис по ста ва Ге те ин сти ту та пред ста вља-
ју кул тур ни ин сти ту ти и њи хо ве спољ не кан це ла ри је, ин сти ту ти 
у Не мач кој, не мач ко-ино стра на кул тур на дру штва и ор га ни за ци је, 
не мач ке чи та о ни це, цен три за ди ја лог, цен три за обу ку и на ста ву 
је зи ка, ин фор ма ци о ни цен три и ве ли ки број ли цен ци ра них парт не-
ра ко ји одр жа ва ју ис пи те не мач ког је зи ка. 

Ге те ин сти ту ти ши ром све та има ју цен трал ну уло гу у кул тур-
ној и обра зов ној по ли ти ци Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке пре ма ино-
стран ству. Осим уло ге у оства ри ва њу ци ље ва спољ не кул тур не и 
обра зов не по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке у све ту, Ге те ин-
сти ту ти су парт не ри и мно гих јав них и при ват них кул тур них ин-
сти ту ци ја, као и са ве зних по кра ји на, ко му на и при вред них ак те ра, 
ка ко у Не мач кој, та ко и у ино стран ству. Осим све зна чај ни је са рад-
ње на при вред ном пла ну, ак це нат је и на са рад њи са европ ским 
кул тур ним ин сти ту ци ја ма као што су Bri tish Co un cil или In sti tu to 
Cer van tes. Ге те ин сти тут је члан Мре же на ци о нал них ин сти ту та за 
кул ту ру Европ ске уни је35). Број на парт нер ства слу же за из град њу 
мре же са рад ни ка и парт не ра раз ли чи тих сфе ра ин те ре са са ко ји-
ма, за ви сно од ре ги о на, вре ме на и те жи шних та ча ка, за јед нич ки, уз 
обо стра но уче шће, ства ра ју и ре а ли зу ју про гра ме. Из ова кве уло ге 
Ин сти ту та, мо же се за кљу чи ти да је он ва жан ак тер не мач ке спољ-
не по ли ти ке, пр вен стве но у обла сти кул ту ре и обра зо ва ња, али и 
но си лац ме ђу на род не кул тур не раз ме не Не мач ке и зе ма ља у ко ји-
ма де лу ју. 

У ши ро кој мре жи Ге те ин сти ту та и ис по ста ва у све ту, Ге те ин-
сти тут се на ла зи и у Ср би ји. При па да ре ги о ну ју го и сточ не Евро пе, 
чи ји је ре ги о нал ни цен тар сме штен у Ати ни. До де ве де се тих го ди-
на и по чет ка рас па да бив ше Ју го сла ви је на овим про сто ри ма, Ге те 
ин сти тут у Бе о гра ду пред ста вљао је ре ги о нал ни цен тар, пре не го 
што му је та функ ци ја због по ли тич ко-дру штве них од но са од у зе та. 
За ре ги о нал ну по де лу ва жно је још на гла си ти да она ни је стал на, 
већ под ло жна про ме на ма, че му све до чи по да так да су у ре ги о ну 
са на ма не ка да би ли Изра ел и Сло вач ка. Да нас ре ги о ну ју го и сточ-
не Евро пе, осим Ге те ин сти ту та у Бе о гра ду и Ати ни, при па да ју и 
ин сти тут у Со лу ну, три ин сти ту та у Тур ској (Ан ка ра, Ис тан бул и 
Из мир) и по је дан у Хр ват ској (За греб), Ру му ни ји (Бу ку решт), Бу-
34) www.go et he.de, при сту пље но 10. 01. 2010.
35) Euro pean Union Net work of Na ti o nal In sti tu tes for Cul tu re (EUNIC).
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гар ској (Со фи ја), Бо сни и Хер це го ви ни (Са ра је во) и при дру же на 
кан це ла ри ја у Ма ке до ни ји (Ско пље). 

Ин сти тут у Бе о гра ду осно ван је 1970. го ди не, под на зи вом 
КИЦ Не мач ке и ове го ди не про сла вља 40 го ди на ра да, што ће би-
ти про пра ће но ни зом ма ни фе ста ци ја. Ге те ин сти тут у Ср би ји сме-
штен је у Бе о гра ду и за ду жен је за ак тив но сти у Ср би ји, Цр ној Го-
ри и на Ко со ву36) и до 2007. на под руч ју Ма ке до ни је. Ге те ин сти тут 
пред ста вља глав ни ин стру мент спољ не кул тур не и обра зов не по-
ли ти ке СР Не мач ке пре ма Ср би ји, а ка сни јом ана ли зом ак тив но сти 
ко је Ин сти тут спро во ди би ће пред ста вље на та по ли ти ка у Ср би ји. 

ФИ НАН СИ РА ЊЕ АК ТИВ НО СТИ ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУ ТА 

Ге те ин сти тут фи нан си ра Ми ни стар ство спољ них по сло ва 
нов цем при ку пље ним од по ре ских об ве зни ка, као не про фи та бил на 
ин сти ту ци ја, чи ја фи нан сиј ска го ди на од го ва ра ка лен дар ској го ди-
ни. Ге те ин сти тут до ста вља Ми ни стар ству спољ них по сло ва на црт 
бу џе та за на ред ну бу џет ску го ди ну37). Са ве зно ми ни стар ство спољ-
них по сло ва је у оба ве зи да Ге те ин сти ту ту за оба вља ње уго вор-
них оба ве за обез бе ди од ре ђе на сред ста ва у за ви сно сти од рас по ло-
жи вих сред ста ва у бу џе ту, на кон што упра ва Са ве зног пар ла мен та 
усво ји план о бу џе ту38) за ко ји ва же са ве зни бу џет ски про пи си и 
пра ви ла39). 

На осно ву Спо ра зу ма, по сле ис те ка сва ке бу џет ске го ди не, нај-
ка сни је до 1. сеп тем бра на ред не го ди не, Ге те ин сти тут је у оба ве зи 
да до ста ви Ми ни стар ству спољ них по сло ва из ве штај о сво јим ак-
тив но сти ма као и ре ви зор ски из ве штај40). Но вац од Ми ни стар ства 
се рас по ре ђу је ре ги о нал ним цен три ма, за ви сно од при о ри те та и 
те жи шних та ча ка, пре ко ко јих до ла зи по је ди нач но до сва ког ин-
сти ту та. По сле успе шног пи лот-про јек та у ре ги о ни ма Ита ли је, ис-
точ не Евро пе, цен трал не Ази је и Се вер не Аме ри ке, цен трал ни ин-
сти тут у Мин хе ну је од 2008. го ди не увео стра те шки ме наџ мент по 
36) Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка при зна ла је не за ви сност Ко со ва у фе бру а ру 2008. го ди не.
37)  Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 5.
38) Бун де стаг
39) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 6.
40) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло

ва, члан 7.
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ци ље ви ма41). Тај но ви об лик рас по де ле сред ста ва на зи ва се „бу џе-
ти ра ње“. У од но су на не ка да шњу рас по де лу сред ста ва ко ја је би ла 
пре ма утвр ђе ној су ми (нпр. за осо бље Ин сти ту та, пу то ва ња, ре жиј-
ске тро шко ве, кан це ла риј ски ма те ри јал) и ни је се мо гла пре но си ти 
са јед не став ке на дру гу, са да је са но вим си сте мом бу џе ти ра ња по 
ци ље ви ма то омо гу ће но. Та ко да ако се на јед ном ме сту „уште ди“, 
мо гу ће је тај но вац утро ши ти на до дат не про јек те, што ра ни је ни-
је би ло мо гу ће. Са дру ге стра не, ако се по тро ши ви ше нов ца, ни је 
мо гу ће тра жи ти одо бре ње но вих сред ста ва од цен тра ле у Мин хе ну, 
ма да у окви ру са мог ре ги о на је мо гућ тран сфер сред ста ва из ме ђу 
ин сти ту та.

Исто вре ме но се са уво ђе њем та квог на чи на фи нан си ра ња сти-
че ве ћа флек си бил ност у рас по де ли сред ста ва из фон да, од но сно 
ус по ста вља се фи нан сиј ска де цен тра ли за ци ја – ви ше се но вац не 
рас по ре ђу је по став ка ма из цен тра ле у Мин хе ну, већ сва ки ре ги-
он, на осно ву пла на ак тив но сти за на ред ни пе ри од тог ре ги о нал-
ног цен тра до би ја но вац, ко ји се да ље рас по ре ђу је ин сти ту ти ма. Та 
ре фор ма под на зи вом „Struk tur re form Go et he09“ за жи ве ла је 2008. 
го ди не, а тај про цес за вр шен је 2009. го ди не са ци љем да се „кре-
а тив но сти свих за по сле них омо гу ћи нај ве ћи мо гу ћи оквир за сти-
му ла ци ју. У окви ру те ре фор ме, те жи ште је у ја ча њу ра да на ли цу 
ме ста, кроз по ме ра ње од го вор но сти и ре сур са на ре ги о не. Чи ме се 
сма њу ју ад ми ни стра тив ни тро шко ви и оста вља ви ше сред ста ва за 
про јект ни рад“42).

Да нас, усло вљен са вре ме ном при вре дом, али и усло ви ма сма-
ње ња др жав них бу џе та, Ге те ин сти тут све ви ше те жи да ус по ста-
ви парт нер ске од но се са од ре ђе ним спон зо ри ма ко ји ма је у ин те-
ре су да се про мо ви шу кроз са др жа је про гра ма ко је Ге те ин сти тут 
ре а ли зу је. Сред ства ко ја Ге те ин сти тут до би ја из ових из во ра, се 
на осно ву Спо ра зу ма „мо ра ју ко ри сти ти за ис пу ње ње уго вор них 
оба ве за са Са ве зним ми ни стар ством спољ них по сло ва – од но сно 
за оба вља ње де лат но сти Ин сти ту та“43). Тре ћи об лик фи нан си ра ња 
де лат но сти Ге те ин сти ту та је кроз при хо де ко је ин сти тут са мо стал-
но оства ру је, на при мер при хо ди од кур се ва не мач ког је зи ка и одр-
жа ва ња ис пи та. Ипак, без по мо ћи са ве зне др жа ве не би био мо гућ 
оп ста нак и ре ор га ни за ци ја Ин сти ту та.
41) ma na ge ment by ob jec ti ves
42) Го ди шњи из ве штај Ге те ин сти ту та 2008/2009, Пред го вор, стр. 5.
43) Основ ни спо ра зум из ме ђу Ге те ин сти ту та и Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва, 

члан 6.
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Фи нан сиј ска из два ја ња Ин сти ту та мо гу се по сма тра ти са мо на 
осно ву фи нан сиј ског пла на и фи нан сиј ског из ве шта ја ко ји се на ла-
зи у окви ру Го ди шњег из ве шта ја, ко ји мо ра би ти ја ван и тран спа-
рен тан, јер Ге те ин сти тут фи нан си ра Са ве зно ми ни стар ство кроз 
но вац при ку пљен од по ре ских об ве зни ка.

Ана ли зом сред ста ва ко ја се из два ја ју за за по сле не, ма те ри јал-
них тро шко ва, укљу чу ју ћи ула га ња у из град њу и сред ста ва ко ја се 
из два ја ју за про јек те, отва ра се спор но пи та ње од но са рас по де ле 
тих сред ста ва и њи хо ва не сра зме ра. У 2007. го ди ни је ви ше од по ла 
при хо да по тро ше но на за по сле не, док у 2006. го ди ни го то во 60% 
бу џе та. Тај про це нат у од но су на тро шко ве за ре а ли за ци ју про је-
ка та, ко ји је из но сио 30 по сто (2007) и 25 по сто (2006), на ла зи се 
у дис про пор ци о нал ном од но су, јер је Ге те ин сти тут по сред нич ка 
ин сти ту ци ја, ин стру мент из ме ђу Не мач ке и ино стран ства и нај ве-
ћи део нов ца тре ба ло би да бу де из дво јен за про грам ску ак тив ност 
– од но сно ре а ли зо ва ње про је ка та, а не за са му ка дров ску ин фра-
струк ту ру Ин сти ту та и ад ми ни стра ци ју. На ма те ри јал на сред ства, 
ула га ња, из град њу и одр жа ва ње оти шло је око 18 по сто (2007) и 
14 по сто (2006) укуп ног бу џе та, што ни је мно го, јер се одр жа ва 
ве ли ка мре жа ин сти ту та у це лом све ту. Ве ли ки број про гра ма се 
ре а ли зу је у са мим ин сти ту ти ма – од из ло жби, филм ских про јек ци-
ја, књи жев них ве че ри, пре зен та ци ја, пре ко би бли о теч ке де лат но-
сти и ин фор ма ци о ног цен тра, ме ди ја те ке до ча со ва не мач ког, обу-
ке на став ни ка и по ла га ња ис пи та. У то ме ле жи оправ да ност но ве 
ре фор ме „Struk tur re form Go et he09“, ко ја би тре ба ло да ове од но-
се уре ди у ко рист про јект ног де ло ва ња у ино стран ству, од но сно 
да се ус по ста ви ве ћа де цен тра ли зо ва ност сред ста ва. Ипак, ова ква 
бу џет ска не про пор ци о нал ност ве ли ких сред ста ва ука зу је да је по-
треб но пред у зе ти још ве ће и зна чај ни је ме ре да се сма ње ад ми ни-
стра тив ни тро шко ви у ко рист про грам ског де ло ва ња.

ИСТО РИЈ СКИ РАЗ ВОЈ ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУ ТА У СВЕ ТУ

Ге те ин сти тут је осно ван 1951. го ди не. Пр ва фа за ра да Ге те ин-
сти ту та об у хва та ства ра ње но ве уста но ве и прин ци па по ко ји ма ће 
она де ло ва ти. Пр во бит на ми си ја Ге те ин сти тут би ла је на ста ва не-
мач ког је зи ка и она је спро во ђе на кроз обу ку на став ни ка не мач ког 
је зи ка у Не мач кој. Пр ви кур се ви је зи ка ко је је по кре нуо Ин сти тут 
ор га ни зо ва ни су у Бад Рај хен ха лу 1953. го ди не, али су због све ве-
ће по тра жње отво ре ни и но ви цен три у Мур нау и Ко хе лу. Иза бра-
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не су ма ле и иди лич не сре ди не, ко је су пред ста вља ле по сле рат ну 
Не мач ку у нај бо љем све тлу, те се на тај на чин ак тив но сти – осим 
на ста ве је зи ка, про ши ру ју и на по вра так угле да Не мач ке у очи ма 
стра на ца. А од 1953. до 1955. го ди не осим обу ке на став ни ка, Ге те 
ин сти тут по чи ње да обез бе ђу је про грам кул тур них де ша ва ња ко ји 
пра те кур се ве.

У дру гој фа зи де ло ва ња, ко ја тра је од 1960. до 1970. го ди не, Ге-
те ин сти тут про ла зи кроз знат не про ме не. Иако је фо кус и да ље на 
уче њу не мач ког је зи ка, као што се мо же при ме ти ти на кра ју прет-
ход не фа зе, осим на ста ве је зи ка и про ми шља ња о на чи ну уче ња 
је зи ка, про грам се обо га ћу је све ви ше и кул тур ним до ме ном и уви-
ђа се да је ве за је зи ка и кул ту ре не рас ки ди ва. Го ди не 1959/60, на 
ини ци ја ти ву ше фа умет но сти сек то ра Ми ни стар ства ино стра них 
по сло ва Ди те ра За тле ра, Ге те ин сти тут по сте пе но пре у зи ма све не-
мач ке кул тур не ин сти ту те у ино стран ству. То је и вре ме по чет ка 
раз во ја ши ро ке ме ђу на род не мре же Ин сти ту та и све ин тен зив ни је 
спољ не кул тур не по ли ти ке Не мач ке пре ма ино стран ству.

За пе ри од од 1960. до 1970. го ди не зна ча јан је ути цај сту дент-
ских про те ста и Ге те ин сти тут све ви ше ши ри сво је под руч је де-
ло ва ња и при ла го ђа ва про грам кул тур них де ша ва ња но вим окол-
но сти ма – у сво је про гра ме укљу чу је дру штве но-по ли тич ке те ме 
и аван гард ну умет ност. Осим сег мен та кул ту ре, као не раз дво ји вог 
од је зи ка, уви ђа се и ва жност дру штве но-по ли тич ких те ма, јер је-
зик и кул ту ра јед ног на ро да не мо гу би ти из дво је ни од дру штва и 
по ли ти ке и ме ђу соб но се усло вља ва ју. 

По след ња фа за ра да Ге те ин сти ту та об у хва та пе ри од од 1970. 
до 1990. го ди не и вре ме па да Бер лин ског зи да. Де лу ју ћи у име 
Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва лорд Ралф Да рен дорф 
раз ви ја „во де ће прин ци пе за спољ ну кул тур ну по ли ти ку и кул тур-
ни рад у ино стран ству“ укљу чу ју ћи ди ја лог и парт нер ства, ко ји 
су про гла ше ни тре ћим сту бом не мач ке спољ не по ли ти ке. За вре-
ме Ви ли Бран то вог упра вља ња кон цепт „про ши ре не кул ту ре“ по-
ста је осно ва ак тив но сти Ге те ин сти ту та44). Ми ни стар ство спољ них 
по сло ва и Ге те ин сти тут пот пи су ју оп шти спо ра зум 1976. го ди не, 
ко јим се од ре ђу је ста тус Ге те ин сти ту та као не за ви сне кул тур не 
ин сти ту ци је, а ти ме и ње го ве оба ве зе и за да ци ко је оба вља у свр-
ху спољ не кул тур не по ли ти ке. Ге те ин сти тут спро во ди 1980. но ви 
кон цепт о сме шта ју ин сти ту та у Не мач кој. Ра ни је ло ци ра ни ин сти-
44) www.go et he.de, при сту пље но 10. 01. 2010.
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ту ти у ма лим гра до ви ма, углав ном у Ба вар ској, се ле се у ве ће гра-
до ве и уни вер зи тет ска на се ља.

Пад Бер лин ског зи да кра јем 1989. го ди не озна ча ва пре крет ни-
цу ка ко за це лу др жа ву, та ко и за де лат ност Ге те ин сти ту та. Он сво-
је ак тив но сти од 1990. го ди не углав ном кон цен три ше у ис точ ној 
Евро пи, где су отво ре не мно ги ин сти ту ти. Од ве ли ког зна ча ја за 
по след њу фа зу ра да Ге те ин сти ту та има „Кон цепт 2000“, до ку мент 
о спољ ној кул тур ној и обра зов ној по ли ти ци ко ји је до не ло Са ве зно 
ми ни стар ство спољ них по сло ва. Зна чај на је и 2001. го ди на и спа-
ја ње Ге те ин сти ту та са In ter Na ti ons, по том про ши ре ње Европ ске 
уни је но вим др жа ва ма чла ни ца ма, као и по ме ра ње те жи шта де ло-
ва ња ка Афри ци и Ази ји. Осим пре зен та ци је Не мач ке, тач ке за кул-
тур ни ди ја лог и са рад њу по ста ју све ва жни је.

ГЕ ТЕ ИН СТИ ТУТ БЕ О ГРАД

Ге те ин сти тут у Бе о гра ду осно ван је 1970. го ди не, по сле отва-
ра ња ин сти ту та у Мум ба ју, Њу јор ку и Сан Фран ци ску (1969) и Ам-
стер да му и Се у лу (1968), а пре не го што су отво ре ни у оста лим 
ре пу бли ка ма не ка да шње Ју го сла ви је и за то је пред ста вљао цен тар 
ак тив но сти на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. 

Пр во бит ни на зив Ге те ин сти ту та Бе о град био је Кул тур но-ин-
фор ма тив ни цен тар Бе о град (КИЦ) и на стао је као вид са рад ње 
Не мач ке и Ју го сла ви је, јер су раз ме на и су сре ти љу ди осно ва кул-
тур них од но са две др жа ве. По ре чи ма та да шњег не мач ког са ве зног 
ми ни стра спољ них по сло ва Хан са Ди три ха Ген ше ра, „кул тур ни и 
ин фор ма тив ни цен тар у Бе о гра ду од ра жа ва ви сок ква ли тет од но са 
из ме ђу на ше две зе мље. Са Ју го сла ви јом осе ћа мо се по ве за ни мно-
го стру ким ве за ма, ка ко кроз исто ри ју, та ко и у са да шњо сти. По ли-
тич ки ди ја лог из ме ђу на ших др жа ва, ста лан раз вој при вред них од-
но са, а пре све га лич не ве зе ство ре не са јед не стра не за хва љу ју ћи 
ве ли ком бро ју рад ни ка, а са дру ге стра не бро јим по се та ма ту ри ста, 
ка рак те ри шу ра зно вр сност не мач ко-ју го сло вен ских од но са“45). 

Цен трал на упра ва Ге те ин сти ту та у Мин хе ну по ма га ла је рад 
овог ин сти ту та у Бе о гра ду чи ји је за да так да пру жи ин фор ма ци-
је о Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој кроз би бли о теч ки рад и пу тем 
при ред би, а кроз рад је зич ког оде ље ња за ин те ре со ва не упо зна с 
не мач ким је зи ком. Ме ђу тим, КИЦ ни је те жио са мо да пре не се сли-
45) Кул тур ни и ин фор ма тив ни цен тар СР Не мач ке, ibid, стр.1.
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ку о Не мач кој, већ и да на у чи о на шој зе мљи, на ро ди ма и кул ту ри, 
од но сно да се отво ри про стор за ди ја лог и раз у ме ва ње. „Кул тур ни 
цен тар тре ба да по ја сни да се спољ на кул тур на по ли ти ка не ис цр-
пљу је у јед но стра ном при ка зи ва њу са мог се бе и сво јих те ко ви на, 
већ да она ис ти че свој сми сао тек у парт нер ском да ва њу и при-
ма њу.“46), а ми ни стар Ген шер је ре као „да ће се мо гућ но сти овог 
цен тра ко ри сти ти и са ци љем да се не мач ко-ју го сло вен ски ди ја лог 
про ду би, а ти ме учвр сти и мир у Евро пи“47), а за тим на гла сио да је 
ва жно „уна пре ђе ње ди ја ло га, за јед нич ко уче ње и про ши ре но уза-
јам но упо зна ва ње“48).

Ге те ин сти тут је по сред ник из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке Не мач-
ке и ино стран ства и ин стру мент спољ не кул тур не и обра зов не по-
ли ти ке. За про грам ску ак тив ност је зна чај на све ве ћа те жња ка де-
цен тра ли за ци ји. То зна чи да сва ки ре ги он, од но сно сви ин сти ту ти 
тог ре ги о нал ног цен тра, за ви сно од при о ри те та спољ не кул тур не 
по ли ти ке, до би ја ју смер ни це од цен тра ле у Мин хе ну о при о ри те-
ти ма и стра те шки ва жним пи та њи ма за тај пе ри од од две или три 
го ди не, што је де фи ни са но кроз ре ги о нал не стра те ги је и ци ље ве. 
Сва ки ин сти тут ре ги о на за др жа ва са мо стал ност у осми шља ва њу 
и ре а ли за ци ји ак тив но сти ко ји ће од го ва ра ти на уоче не по тре бе. 
Осим кључ них ак тив но сти у да том пе ри о ду, сва ком ин сти ту ту је 
оста вљен про стор и за са мо стал но осми шља ва ње и ства ра ње јед-
ног про грам ског де ла, што го во ри о по ку ша ју де цен тра ли за ци је 
про грам ских ак тив но сти. Ин сти ту ти за др жа ва ју сло бо ду у осми-
шља ва њу и пред ла га њу про грам ских са др жа ја, уз по што ва ње из-
вр сно сти ква ли те та, кре а тив но сти и ино ва ци је, али за њи хо во ко-
нач но при хва та ње је по треб но да Скуп шти на на пре по ру ку Са ве то-
дав ног те ла да са гла сност. Ти ме се, до не кле, сма њу је са мо стал ност 
ин сти ту та, али обез бе ђу је ква ли тет и из бор осло бо ђен при стра сно-
сти.

Ге те ин сти тут по ста вља ме ђу на род но при зна те стан дар де у 
на ста ви и уче њу не мач ког је зи ка као стра ног је зи ка. Ор га ни зу је 
кур се ве је зи ка, са ста вља на став не ма те ри ја ле, ор га ни зу је обу ку 
на став ни ка не мач ког је зи ка, до при но си на уч но-ис тра жи вач ком ра-
ду и уче ству је у ини ци ја ти ва ма мул ти лин гвал но сти. Ге те ин сти тут 
пра ти кул тур не трен до ве у Не мач кој и под сти че кул тур ну са рад њу 
46) Кул тур ни и ин фор ма тив ни цен тар СР Не мач ке, ibid, стр.1.
47) Кул тур ни и ин фор ма тив ни цен тар СР Не мач ке, ibid, стр.1.
48) Кул тур ни и ин фор ма тив ни цен тар СР Не мач ке, ibid, стр. 2.
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ши ром све та пу тем ор га ни зо ва ња кул тур них про гра ма и до при но-
са на ра зним фе сти ва ли ма и из ло жба ма, у обла сти фил ма, му зи ке, 
пле са, по зо ри шта, књи жев но сти и пре во ди лач ке де лат но сти. Би-
бли о те ке и ин фор ма ци о ни цен три, фо ру ми за ди ску си ју, раз ли чи те 
штам па не, звуч не и ви део пу бли ка ци је има ју за циљ да осли ка ју 
пор трет са вре ме не Не мач ке. Уло га Ге те ин сти тут ни је са мо да да-
је сли ку о Не мач кој у ино стран ству, већ да ства ра ин тер кул тур ни 
ди ја лог и „кул тур ну дво смер ност“ ко ји ће пред ста вља ти „мост“ из-
ме ђу Не мач ке и ино стран ства, ко јим ће се пре ва зи ла зи ти кул тур не 
и по ли тич ке гра ни це. 

Ге те ин сти тут за сво ја три глав на ци ља, ка ко је и де фи ни са-
но у Ста ту ту, на во ди про мо ви са ње на ста ве не мач ког је зи ка у ино-
стран ству, под сти ца ње ме ђу на род не кул тур не са рад ње и пре но ше-
ње све у куп не сли ке о Не мач кој, чи ме се пру жа ју ин фор ма ци је о 
кул ту ри, дру штву и по ли ти ци. За да так Ге те ин сти тут је: 1) да про-
мо ви ше не мач ки је зик у основ ном и ви со ко школ ском обра зо ва њу 
и за по шља ва њу – али да бу де и кључ за раз у ме ва ње, јер је зик је 
спо на из ме ђу љу ди у ино стран ству и Не мач ке. За да так Ге те ин сти-
тут је да ја ча ме сто не мач ког је зи ка на ска ли стра них је зи ка и по-
ста вља стан дар де ква ли те та у на ста ви не мач ког као стра ног је зи ка 
ши ром све та; 2) да омо гу ћи при ступ са зна њи ма и ин фор ма ци ја ма 
о Не мач кој, ње ном дру штву, по ли ти ци и кул ту ри. На су прот то ме, 
мо гу да се ис ко ри сте мо гућ́но сти ко је ну ди ин тер кул ту рал ни ди ја-
лог и при сту пи ва жним де ша ва њи ма из дру гих ре ги о на све та и 3) 
да про мо ви ше раз у ме ва ње Евро пе на гло бал ном ни воу и раз ви ја 
за јед нич ку европ ску пер спек ти ву, јер су ви ше је зич ност и свест о 
европ ском иден ти те ту нео п ход ни за је дин ство Евро пе.

За пе ри од од 2008. до 2010. го ди не ре ги о нал но по ве за ни ин-
сти ту ти до би ли су од ре ђе не стра те шке смер ни це за рад. Ти стра те-
шки ци ље ви за ре ги он ју го и сточ не Евро пе су уже по ста вље ни не го 
оп шти ци ље ви ин сти ту та, али об у хва та ју ши рок оквир за рад и мо-
гу се ту ма чи ти на раз ли чи те на чи не од др жа ве до др жа ве у окви ру 
ре ги о на и у за ви сно сти од ин те ре со ва ња и по тре ба им пле мен ти ра-
ти. Ре ги о нал на стра те ги ја 2008-2010. за ре ги он ју го и сточ не Евро пе 
гла си да су стра те шки ци ље ви у про грам ском сми слу сле де ћи: 1) 
по др шка из град њи и раз во ју ин фор ма ци о не струк ту ре и не мач ко-
је зич не ин фор ма ци о не пи сме но сти као при ступ ак ту ел ном раз во ју 
у Не мач кој, 2) по др шка ви ше је зич но сти, 3) ди ску си ја и по др шка 
ино ва тив ном раз во ју у умет но сти и у раз ме ни на уч них ста во ва; 
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уво ђе ње ин тер ди сци пли нар них про је ка та, 4) по др шка струк ту ра ма 
ци вил ног дру штва и „кул тур ног пре по зна ва ња“ и 5) ја ча ње све сти 
о европ ској при пад но сти и ди ја ло га са Евро пом.

Та ко ђе сво јим за да ци ма у на ред ном пе ри о ду Ге те ин сти тут у 
Бе о гра ду сма тра и сле де ће: 1) ин тен зи ви ра ње кул тур не са рад ње и 
про гра ма по ве зи ва ња зе ма ља за ко је су над ле жни (Ре пу бли ка Ср-
би ја, Цр на Го ра, Ко со во) и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке, а по себ но 
у ци љу укла ња ња сте ре о ти па на обе стра не; 2) уче шће у ино ва-
тив ним про јек ти ма и њи хо вој пре зен та ци ји у умет нич кој, на уч ној 
и ме диј ској сфе ри; 3) по др шку уну та ре вроп ском ди ја ло гу; те ма-
ти за ци ју про бле ма ма њи на, ет нич ких раз ли ка и мул ти кул ту рал но-
сти; 4) уна пре ђе ње на ста ве не мач ког је зи ка од основ них шко ла до 
фа кул те та. 

Ак тив но сти Ге те ин сти ту та Бе о град су по де ље не по сле де ћим 
обла сти ма као што су: 1) ин фор ма тив ни цен тар и би бли о те ка, чи ји 
рад об у хва та са рад њу са дру гим би бли о те ка ма, про јек те по др шке 
за ин ди ви ду ал ну струч ну ква ли фи ка ци ју и по бољ ша ње по ну де би-
бли о те ка у зе мљи; 2) са рад ња у обра зо ва њу и на ста ви не мач ког 
је зи ка: ин фор ма ци је, ма те ри ја ли и се ми на ри за уна пре ђе ње на ста-
ве не мач ког је зи ка и струч не ком пе тент но сти на став ни ка, по др шка 
уста но ва ма ко је др же кур се ве не мач ког је зи ка, ис пит ним цен три ма 
и цен три ма за на став на сред ства и 3) кул тур ни про гра ми у обла-
сти ма: на у ке, књи жев но сти, фил ма, му зи ке, ме ди ја, ли ков не и ви-
зу ел не умет но сти, по зо ри шта и пле са.

Про јек ти мо ра ју да има ју ви сок ква ли тет, да су кре а тив ни, 
ино ва тив ни и ак ту ел ни. Сви за да ци се оба вља ју кроз парт нер ство, 
што да је ду го трај не ефек те. Парт нер ства су обо стра но ини ци ра на 
са сви ма они ма ко ји се ба ве Не мач ком, ње ном кул ту ром и је зи-
ком. Спа ја ју се ис ку ства и за ми сли парт не ра из др жа ве до ма ћи-
на и Не мач ке с ком пе тен ци јом за по сле них у Ге те ин сти ту ту, ко ји 
„при хва та ју кул тур но по ли тич ке иза зо ве гло ба ли за ци је и раз ви ја ју 
ино ва тив не кон цеп те у ци љу ства ра ња ху ма ни јег све та, у ко јем се 
кул тур на ра зно ли кост сма тра бо гат ством”49). Ге те ин сти тут са ло-
кал ним парт нер ским ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма, са на че ли-
ма дво смер не са рад ња. За ви сно од мо гућ но сти Ге те ин сти ту та, али 
и те ма и про грам ске атрак тив но сти и ре ле вант но сти да тих про је-
ка та, ус по ста вља ће се парт нер ски од но си и њи хо ве над ле жно сти. 
49)  www.go et he.de/bel grad, при сту пље но 11. 01. 2010.
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* 
*    * 

Спољ на кул тур на по ли ти ка се на пр вом ме сту за ла же за „пред-
ста вља ње Не мач ке као др жа ве са жи вом, ра зно вр сном и ме ђу на-
род но при зна том кул тур ном сце ном“, та ко да мо же мо ре ћи да 
кул тур ни про грам пред ста вља осно ву де ло ва ња спољ не кул тур не 
по ли ти ке Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке. За да так кул тур ног про гра-
ма је да у ино стран ству при ка же сли ку ви со ко ква ли тет ног и ра-
зно вр сног умет нич ког жи во та и до стиг ну ћа у Не мач кој и пред ста-
вља Не мач ку као кре а тив ну, ино ва тив ну, мо дер ну и кул тур ну др-
жа ву Евро пе. То се оства ру је кроз пред ста вља ње не мач ке кул ту ре 
и умет но сти, по го то во са вре ме ног ства ра ла штва, у ино стран ству. 
Ипак, то при ка зи ва ње не мач ке умет но сти у обла сти ма ли те ра ту-
ре, фил ма, му зи ке, пред ста вљач ких и ви зу ел них умет но сти у ино-
стран ству ни је јед но сме ран и ста ти чан про цес, већ да је зна ча јан 
до при нос ин тер кул тур ном ди ја ло гу и раз у ме ва њу. Тај ди ја лог и 
са рад ња ни су са мо из ме ђу по сред ни ка спољ не кул тур не по ли ти ке 
Не мач ке (нпр. Ге те ин сти ту та) и по је ди на ца, ор га ни за ци ја и ин сти-
ту ци ја у ино стран ству, већ и из ме ђу ино стра не кул ту ре и умет но-
сти са јед не стра не и Не мач ке са дру ге – чи ме се оја ча ва са рад ња 
Са ве зног ми ни стар ства спољ них по сло ва и ино стра них кул тур них 
ин сти ту ци ја у Не мач кој, а и по др шка њи хо вим кул тур ним про гра-
ми ма и кул тур ним не де ља ма. 

Као основ на ор га ни за ци ја за ус по ста вља ње, про мо ци ју и уна-
пре ђе ње кул тур не по ли ти ке Не мач ке у ино стран ству Ге те ин сти тут 
од свог на стан ка 1951. го ди на у пот пу но сти оства ру је по ста вље не 
ци ље ве ко ји се сво де на сле де ће: 1) про мо ви са ње и по ма га ње на-
ста ве не мач ког је зи ка у ино стран ству, про фе си о нал но уса вр ша ва-
ње на став ни ка не мач ког је зи ка и кул ту ре у ино стран ству и раз вој и 
уна пре ђе ње на став них ме то да, ма те ри ја ла и ис пи та, 2) под сти ца ње 
ме ђу на род не кул тур не са рад ње кроз: ор га ни зо ва ње кул тур них де-
ша ва ња, ши ре ње ин фор ма ци ја у ино стран ству о кул тур ном жи во ту 
у Не мач кој, при пре му, ор га ни зо ва ње и пра ће ње про гра ма за по-
се ти о це, дру ге об ли ке уче шћа у кул тур ној са рад њи и раз ме ни са 
кул тур ним ор га ни за ци ја ма у ино стран ству, про мо ви са ње не мач ко-
ино стра них кул тур них ор га ни за ци ја и дру шта ва и 3) пре но ше ње 
све о бу хват не сли ке о Не мач кој – кроз ин фор ми са ње о кул тур ном, 
дру штве ном и по ли тич ком жи во ту.
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Summary
In this paper author analyzed from various aspects basic 
characteristics and directions of foreign cultural politics 
of Federal Republic of Germany toward Serbia, includ
ing the place, role and significance that certain cultural 
institutions of public and “nonpublic” sector have had in 
accomplishment of objectives of this politics with the aim 
of building, developing and improving mutual cultural and 
consequently political and economic relations and coop
eration between Serbia and Germany. In this paper the au
thor also analyzed the notion, elements and directions of 
the activity and characteristics of foreign cultural politics 
and organizations that are in charge of implementing it, 
among which the Goethe Institute takes special place. The 
author dedicated great deal of the analysis to the role of 
certain carriers of German culture in foreign states as the 
intermediary institutions of the Federal Ministry of For
eign Affairs of the Federal Republic of Germany which 
is in charge of devising and implementing of the foreign 
politics.
Key Words: Federal Republic of Germany, foreign cultural 
politics, Serbia, cultural cooperation, cultural programs, 
Goethe Institute
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Resume

Since its establishment in 1951 the Goethe Institute has 
been a basic organization for establishing, promoting and 
improving cultural politics of Germany in foreign states. 
Since then the Goethe Institute’s establishment has fully 
accomplished its objectives such as: 1) promotion and 
help to German language teaching in foreign states, pro
fessional specialization of teachers of German language 
and culture in foreign states as well as development and 
improvement of teaching methods, materials and exams, 
2) encouragement of international cultural cooperation 
through: organization of cultural events, spreading of in
formation in foreign states on cultural life in Germany, 
preparation, organization and attending of the program 
for visitors, other forms of participation in cultural co
operation and exchange with cultural organizations in 
foreign states, promotion of German/foreign cultural or
ganization and societies and 3) transfer of complete pic
ture of Germany – through the information on cultural, 
social and political life. Therefore the Goethe Institute 
represents a basic institution for implementation of cul
tural politics of Germany around the world. This activity 
consists of promotion of German language (studying and 
teaching the language), spreading the knowledge on Ger
many, her culture, society and politics and encouragement 
of international cultural cooperation. The Goethe Institute 
is a biggest intermediary institution between Germany 
and foreign states, that is, it is the most significant instru
ment of foreign cultural politics of the Federal Republic 
of Germany regarding foreign states. This Institute is fi
nanced by the Federal Ministry of Foreign Affairs. Legal 
basis for activity of the Goethe Institute is defined with two 
documents: 1) the Statute of the Goethe Institute and 2) 
the Basic Agreement between the Goethe Institute and the 
Federal Ministry of Foreign Affairs representing the Fed
eral Republic of Germany. Therefore the Goethe Institute 
in intermediary way works on implementation of foreign 
cultural politics in foreign states, while diplomatic mis
sions are in charge of the relations in the fields of foreign 
politics and economy. One of the tasks of diplomatic mis
sions in the host states is also to provide conditions for ef
ficient functioning of German institutions. The relation be
tween diplomatic missions in foreign states and the Goethe 
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Institute in these hoststates is regulated by the Federal 
Ministry of Foreign Affairs. The Goethe Institute has es
tablished its presence and activities worldwide through its 
reading rooms, the centers for language studying, training 
of teachers and the places for dialogue and understand
ing and also through introduction of the citiescenters for 
purpose of decentralization of its activities, which has 
been practice of the Goethe Institute in Belgrade in recent 
years.

 Овај рад је примљен 20. јануара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 16. 
марта 2011. године.
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