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УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА
ЈУГОСЛАВИЈА И КУЛТУРА –
КУЛТУРНА ПОЛИТИКА,
ПРОМЕНЕ, ФЕНОМЕНИ
Била нам је велика част и задовољство, али и велика одго
ворност, да приредимо тематску целину у оквиру 161. броја
часописа Култура, за два јубилеја: 1. Века од стварања Кра
љевине Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије; 2. Пола века
од покретања нашег најзначајнијег културолошког часописа
Култура.
Препознатљива карактеристика часописа Култура је мул
тидисциплинарно поимање културе, схваћено у најширем
смислу. С тим у вези, баш таква концепција часописа од
редила је назив и опсег разматрања спектра питања у на
шој теми под насловом „Југославија и култура: културна
политика, промене, феномени”.
Истраживачима је остављена могућност да се баве култу
ром све три Југославије: Краљевине СХС/Југославије, со
цијалистичке Југославије и Савезне Републике Југослави
је. Задовољни смо веома добрим одзивом аутора, разновр
сним темама, разнородним приступима, бројним угловима
посматрања.
Објављени радови приказују актуелна истраживања о југо
словенској културној политици, у различитим периодима
југословенске државе, друштвеним променама и културним
феноменима, и то не само у пољу високе културе, научне
културе, образовне културе и уметности, већ и у популарној
култури, спортској култури, народној култури, као и о улози
културе у свакодневном животу Југословена.
Академској и културној јавности смо, дакле, кроз ову тему
приказали актуелна истраживања и текућа промишљања о
културним питањима југословенске државе (1918–2006).
Време социјалистичке или друге Југославије привукло је ау
торима радова највише пажње, а њени културни феномени
су очито и даље најзанимљивији.
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Верујемо, стога, да ће ова тема у оквиру часописа Култура
привући пажњу, допринети даљем разумевању југословен
ске културе и још ширем тумачењу Југославије. Биће при
лике да током промоције овог издања, а можда и другде,
подстакнемо интелектуалну дебату о овим и другим темама
које су обележиле југословенско доба.

Јесен у Београду, осамдесете године 20. века (Стеван Крагујевић),
Музеј Југославије, фонд Стеван Крагујевић
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