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УВОД
На ини ци ја ти ву Осни вач ког од бо ра ма ни фе ста ци је „Му зе ји 
Ср би је, де сет да на од 10 до 10”, ис тра жи вач ки тим За во да за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка – је ди не уста но ве у ре со ру 
кул ту ре чи ја је глав на де лат ност ис тра жи ва ње у дру штве ним 
и ху ма ни стич ким на у ка ма – спро вео је пи лот-ис тра жи ва ње 
2015. го ди не, ка да је ова ма ни фе ста ци ја пр ви пут одр жа на. На 
тај на чин обез бе ђе на је осно ва за про јек то ва ње ис тра жи ва ња 
2016. го ди не, а иде ја је да се оно ре а ли зу је и на ред них го ди на 
у ци љу кон ти ну и ра ног пра ће ња раз во ја ма ни фе ста ци је.
У ду го роч ном сми слу, кон ти ну и ра на ис тра жи ва ња от кри ва ју 
трен до ве и ука зу ју на сла бе тач ке ко је мо гу да се по пра ве, као 
и на ја ке стра не ко је тре ба по тен ци ра ти при ли ком пла ни ра-
ња и ре а ли за ци је про гра ма. Ис ку ство по ка зу је да им пре си је 
не по сред них уче сни ка је су ва жне, али да че сто ни су објек тив-
не, те да пре ци зни је зна че ње и зна чај до би ја ју тек у кон тек сту 
оста лих са зна ња, а за то се пре по ру чу је ан га жман не при стра-
сне ис тра жи вач ке ку ће. У овом слу ча ју, на ци о нал ни и ло кал-
ни му зе ји до би ли су оче ки ва ну по др шку ис тра жи вач ке уста-
но ве са ко јом су већ има ли или још увек има ју са рад њу, те ко ја 
је у прет ход ном пе ри о ду већ ре а ли зо ва ла низ ис тра жи вач ких 
про је ка та од зна ча ја за му зе је (Jo kić, 2010; Mar ti no vić, 2010; 
2011; Mar ti no vić i Jo kić, 2009; Мар ти но вић и Јо кић, 2012).
Ма ни фе ста ци је по пут „Му зе ји Ср би је, де сет да на од 10 до 10” 
и кон ти ну и ра на ис тра жи ва ња ко ја их пра те зна чај ни су и за 
раз вој кул тур не пар ти ци па ци је у ши рем сми слу. Ем пи риј ски 
по да ци, не са мо код нас не го и у дру гим зе мља ма, от кри ва-
ју да љу ди, а по себ но мла ди, сво је сло бод но вре ме нај че шће 
про во де у ра зним ви до ви ма за ба ве, док су ре ла тив но сла бо 
за сту пље не ак тив но сти ко је има ју ве зе са кул ту ром и умет-
но шћу (Mr đa, 2011а; Mr đa, 2011б; Stepano vić, 2011; Cve ti ča nin, 
2007). Ис тра жи ва ња та ко ђе по ка зу ју да ква ли тет ак тивности 



Завод за проучавање културног развитка  
Републике Србије

8

у сло бод но вре ме има ути ца ја и на лич но бла го ста ње и на 
сма ње ње ри зич них об ли ка по на ша ња (Man nell & Kle i ber, 
1997; New man, Tay & Di e ner, 2014). Уна пре ђе ње кул тур не пар-
ти ци па ци је у том сми слу је ва жно не са мо за му зе је или ре сор 
кул ту ре – не го и за дру штво у це ли ни. Му зеј ски фе сти ва ли, 
као и дру ги фе сти ва ли у обла сти кул ту ре већ су се по ка за ли 
као ва жан ре сурс за раз вој кул тур не пар ти ци па ци је, та ко што 
при вла че ве ли ки број по се ти ла ца ко ји ина че не мају раз ви је-
не на ви ке по се ћи ва ња ре дов них про гра ма уста но ва кул ту ре 
(Јо кић и Же жељ, 2013; Јо кић и Мр ђа, 2014; Мар ти но вић и Јо-
кић, 2012). 
У овом из ве шта ју опи са ће мо глав не на ла зе ан ке те по се ти-
ла ца ма ни фе ста ци је и ан ке те ку сто са ко ји су уче ство ва ли у 
ње ној ре а ли за ци ји 2016. го ди не1. С об зи ром на зна чај по је-
ди них те ма, као и обим по да та ка, ко ји омо гу ћа ва до дат не и 
сло же ни је ана ли зе, пла ни ра но је да по је ди не те ме бу ду об ра-
ђе не у окви ру по себ них ра до ва, а не ки од тих ра до ва су већ 
об јављени (Јо кић, 2016).

1  У ис тра жи вач ком ти му За во да би ли су: Би ља на Јо кић и Сло бо дан Мр ђа, 
ру ко во ди о ци под про јек та о по се ти о ци ма; Дра га на Мар ти но вић, ру ко-
во ди лац под про јек та о ку сто си ма; Маја Маринковић, Бог да на Опа чић и 
Бо ја на Су ба шић, ко ор ди на тор ке те рен ског де ла ис тра жи ва ња. Ис тра-
жи ва ње је ре а ли зо ва но уз кон сул та ци је ти ма За во да са Би ља ном Ђор-
ђе вић, ше фом Оде ље ња за ар хив ску и до ку мен тар ну гра ђу На род ног 
му зе ја у Бе о гра ду, глав ном ко ор ди на тор ком ма ни фе ста ци је.
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ПРЕДМЕТИЦИЉЕВИИСТРАЖИВАЊА
Ис тра жи ва ње је осми шље но у скла ду са ме ђу соб но по ве за ним 
иде ја ма: 1) пра ће ње раз во ја ма ни фе ста ци је „Му зе ји Ср би је, 
де сет да на од 10 до 10” у прав цу пре по зна тљи вог кул тур ног 
до га ђа ја и 2) пра ће ње ефе ка та ма ни фе ста ци је на раз вој ре-
дов не му зеј ске пу бли ке. Има ли смо у ви ду ре зул та те ис тра-
жи ва ња ко ји по ка зу ју да ма ни фе ста ци је и фе сти ва ли при вла-
че ве ли ки број по се ти ла ца ко ји не мају на ви ку по се ћи ва ња 
уста но ва кул ту ре ми мо фе сти ва ла (Јо кић и Же жељ, 2013; Јо-
кић и Мр ђа, 2014). То ове до га ђа је чи ни важним ре сур сом за 
раз вој пу бли ке. У скла ду са тим, ис тра жи ва ње је осми шље но 
та ко да об у хва ти пи та ња од зна ча ја за са гле да ва ње основ-
них еле ме на та ма ни фе ста ци је, као и она од зна ча ја за раз вој 
ре дов не му зеј ске пу бли ке. Да би смо обез бе ди ли пот пу ни ји 
увид у ре ле вант не про бле ме, пла ни ра но је да се они ис тра-
же из угла по се ти ла ца и из угла ку сто са ко ји су уче ство ва ли у 
реа ли за ци ји ма ни фе ста ци је. 
Ова ко про јек то ва но ис тра жи ва ње има дво стру ки зна чај: на-
уч ан и прак тич ан. У овом из ве шта ју по ку ша ће мо да ис так не-
мо упра во прак ти чни зна чај ре зул та та ис тра жи ва ња, а у по-
себ ним ра до ви ма де таљ ни је ће мо об ра ди ти сло же ни је про-
бле ме. На по ми ње мо да су мо гу ће и посеб не ана ли зе, у складу 
са по тре ба ма ор га ни за то ра ма ни фе ста ци је. 
Спе ци фич ни ци ље ви ан ке те по се ти ла ца су: 

1. утвр ђи ва ње де мо граф ске струк ту ре по се ти ла ца;

2. ин фор ми са ност о ма ни фе ста ци ји;

3. ефек ти ма ни фе ста ци је на опа жа ње му зе ја;

4. ста во ви о му зе ји ма;

5. на ви ке по се ћи ва ња му зе ја;
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6. пре пре ке за че шће по се ћи ва ње му зе ја.

Спе ци фич ни ци ље ви ан ке те ку сто са су:
1. утвр ђи ва ње на чи на ре а ли за ци је: људ ски ре сур си, 
програ ми, сред ства; 

2. ева лу а ци ја ре а ли за ци је ма ни фе ста ци је;

3. иден ти фи ко ва ње глав них про бле ма.
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МЕТОД

Анкетапосетилаца
Ре а ли зо ва но је ан кет но ис тра жи ва ње на ре ги о нал но стра ти-
фи ко ва ном слу чај ном узор ку по се ти ла ца ста ри јих од 14 го-
ди на, на осно ву по да та ка о по се ће но сти му зе ја у окви ру истог 
до га ђа ја 2015. го ди не. Узорком је об у хва ће но 40.5% ис пи та-
ни ка са те ри то ри је Гра да Бе о гра да, 23.5% са те ри то ри је Вој-
во ди не, 21% из Ју жне и Ис точ не Ср би је и 14.9% из Шу ма ди је и 
За пад не Ср би је, на укуп но 47 му зеј ских ло ка ци ја у 28 градова 
(N = 2472). 
При ку пља ње по да та ка на те ре ну ре а ли зо ва ли су об у че ни ан-
ке та ри у пе ри о ду од 13. до 21. ма ја 2016. го ди не. Про це нат 
од би ја ња уче шћа у ан ке ти ра њу био је ре ла тив но ни зак (ма-
ње од 5% на сва кој ло ка ци ји), што је уо би ча је но у ис тра жи ва-
њи ма у до ме ну кул тур не пар ти ци па ци је. Сва ком ис пи та ни ку 
је по ну ђе но да би ра да ли ће сам по пу ни ти упит ник или ће 
ње го ве од го во ре упи си ва ти ан ке тар. У 67.7% слу ча је ва упит-
ник је по пу нио ис пи та ник, а ни су за бе ле же на си сте мат ска 
варира ња ре зул та та по овој ва ри ја бли.
По себ но кре и ра ни упит ник об у хва тио је пи та ња, ко ја су би ла 
гру пи са на по сле де ћим обла сти ма у скла ду са поста вље ним 
ци ље ви ма:

1. де мо граф ска обе леж ја: пол, ста рост, сте пен струч не 
спре ме, рад ни ста тус, област рад ног ан га жма на/ зва ње; 
тип бо рав ка у гра ду у ко ме се ре а ли зу је ан ке та; 

2. ин фор ми са ност о ма ни фе ста ци ји: ин фор ми са ност о 
про грам ској кон цеп ци ји и тра ја њу, ин фор ми са ност о бес-
плат ном ула зу, са зна ња о про шло го ди шњој и ово го ди-
шњој ма ни фе ста ци ји; 

3. ефек ти ма ни фе ста ци је на опа жа ње му зе ја: до жи вљај 
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ма ни фе ста ци је и ефек ти на по на ша ње на кон ма ни фе ста-
ци је; 

4. ста во ви о зна ча ју по се ћи ва ња му зе ја;

5. на ви ке по се ћи ва ња му зе ја: на ви ке по се ћи ва ња му зе ја у 
зе мљи и ино стран ству;

6. пре пре ке за че шће по се ћи ва ње му зе ја. 

Анкетакустоса
Ан ке та ку сто са ре а ли зо ва на је елек трон ским пу тем. Упит ник 
је об у хва тио пи та ња у скла ду са по ста вље ним ци ље ви ма:

1. људ ски ре сур си: број ан га жо ва них за по сле них, спољ-
них са рад ни ка и во лон те ра; 

2. оце на по се ће но сти и ге не рал не успе шно сти ово го ди-
шње ма ни фе ста ци је; 

3. оце на ово го ди шње у од но су на про шло го ди шњу ма ни-
фе ста ци ју пре ма на ве де ним па ра ме три ма: ор га ни за ци ја, 
ин тер на и екс тер на ко му ни ка ци ја, по се ће ност, ме диј ска 
по др шка;

4. про грам ска кон цеп ци ја и ре а ли за ци ја;

5. ка на ли и оце на успе шно сти ко му ни ка ци је са екс тер-
ном јав но шћу; 

6. иден ти фи ка ци ја про бле ма то ком ре а ли за ци је ма ни фе-
ста ци је; 

7. мо ти ва ци ја за уче шће у ма ни фе ста ци ји; 

8. оце на ефе ка та ма ни фе ста ци је на рад му зе ја; 

9. пред ло зи и су ге сти је. 



13

Истраживање у функцији развоја манифестације  
Музеји Србије, десет дана од 10 до 10

Елек трон ски упит ник по слат је пред став ни ци ма свих му зе ја 
укљу че них у ма ни фе ста ци ју 2016. го ди не, али и уста но ва ма 
дру гих срод них де лат но сти ко је су по др жа ле ма ни фе ста ци ју. 
По пу ње ни упит ни ци сти гли су из 51-ог му зе ја и 4 уста но ве 
дру гог ти па (ар хив, за вод за за шти ту при ро де и два кул тур на 
цен тра). У ана ли за ма су об у хва ће ни и њи хо ви од го во ри, осим 
ка да су се пи та ња од но си ла ис кљу чи во на му зеј ску де лат ност.
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РЕЗУЛТАТИАНКЕТЕПОСЕТИЛАЦА

Демографскаструктура
Де мо граф ска струк ту ра по се ти ла ца је оче ки ва на, с об зи ром 
на ре зул та те ра ни јих ис тра жи ва ња о кул тур ној пар ти ци па-
ци ји (Јо кић и Мр ђа, 2014; Mr đa, 2011а; Мр ђа, 201б; Cve ti ča nin, 
2007; Cve ti ča nin i Mi lan kov, 2011). Што се ти че пол не струк ту ре 
(Гра фи кон 1), иа ко су же не ге не рал но за сту пље ни је ме ђу кон-
зу мен ти ма са др жа ја кул ту ре и умет но сти, ре зул та ти ра ни јих 
ис тра жи ва ња от кри ва ју да то ни је увек слу чај. Не ка да, као на 
при мер ка да је реч о тех нич ким му зе ји ма и про гра ми ма тог 
ти па, му шкар ци су че шћи по се ти о ци (Mar ti no vić, 2010). Циљ 
овог ис тра жи ва ња ни је био да се ана ли зи ра по се ће ност по-
је ди нач них про гра ма, ни ти би по да ци тог ти па би ли од пре-
ве ли ке ко ри сти, јер се по ка за ло да су у до ме ну кул тур не пар-
ти ци па ци је да ле ко ре ле вант ни ја дру га обе леж ја не го што је 
пол на струк ту ра (Мр ђа, 2016). 

 
Графикон 1. Структура посетилаца према полу
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Од де мо граф ских ва ри ја бли, за ни мљи ва је и ко ри сна ана ли за 
по да та ка о ста ро сти и рад ном ста ту су (Гра фи ко ни 2 и 3). У 
ре ла тив но ма лом про цен ту за сту пље ни су ста ри ји, од но сно 
пен зи о не ри, али и мла ђи, од но сно сту ден ти и сред њо школ ци, 
што би мо гло да ука зу је на по тре бу ци ља них ак ци ја ка ко би се 
ове по себ не гру пе при ву кле у ве ћој ме ри. Под се ћа мо да је узо-
рак де фи ни сан та ко да бу ду об у хва ће ни ста ри ји од 14 го ди на, 
као и да не бу ду об у хва ће не ор га ни зо ва не школ ске по се те. То 
зна чи да се на ве де ни по да ци о за сту пље но сти сред њо шко-
ла ца од но се са мо на оне ко ји су до шли без прат ње од ра слих, 
али то и је сте осе тљи во ме сто, јер би се мо гло оче ки ва ти (или 
пла ни ра ти) да ова кве ма ни фе ста ци је бу ду при влач не упра во 
за ову циљ ну гру пу. Што се ти че мла ђе де це – ако из у зме мо 
ор га ни зо ва не по се те основ них шко ла – за бе ле же но је све га 
11.7% по се ти ла ца ко ји су до шли са де цом, што би та ко ђе мо-
гло да се узме у об зир при ли ком пла ни ра ња бу ду ћих ак тив-
но сти. Наиме, иа ко сва ки пе ти по се ти лац до ла зи сам, у ве ли-
ком про цен ту су за сту пље ни они ко ји до ла зе са чла но ви ма 
по ро ди це, па би и не ки про гра ми мо гли да се осми шља ва ју у 
скла ду са „по ро дич ном”, од но сно „дру штве ном” ат мос фе ром  
(Гра фи кон 4). 
Оче ки ва но, и у овом ис тра жи ва њу се по ка за ло да ве ћи на по-
се ти ла ца (54.5%) има за вр ше ну ви со ку шко лу, фа кул тет или 
пост ди плом ске сту ди је, с тим што ов де ни су ура чу на ти сту-
ден ти (16.1%), јер се тра жи ла по след ња за вр ше на шко ла 
(Графи кон 5). Што се ти че обра зов них про фи ла, у зна чај но 
ве ћем про цен ту би ли су при сут ни по се ти о ци чи је за ни ма ње 
ни је у не по сред ној ве зи са кул ту ром и умет но шћу, што је сте 
по ка за тељ да ова ма ни фе ста ци ја при вла чи ши ри круг по-
сети ла ца (Гра фи кон 6).
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Графикон 2. Структура посетилаца према старости

Графикон 3. Структура посетилаца према радном статусу
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Истраживање у функцији развоја манифестације  
Музеји Србије, десет дана од 10 до 10

 

 

Графикон 4. Расподела одговора на питање „С ким сте дошли у ову посету 
музеју?“ (вишеструки одговори)

Графикон 5. Структура посетилаца према степену стручне спреме 
(последња завршена школа)
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Ко нач но, по твр ђен је и по да так о то ме да на ма ни фе ста ци ји 
пре о вла да ва ло кал но ста нов ни штво, што је за бе ле же но и у 
пи лот-ис тра жи ва њу 2015. го ди не (Гра фи кон 7). Ме ђу њи ма 
су за сту пље ни ји они ко ји су до шли у по се ту са чла но ви ма по-
ро ди це или са при ја те љи ма, иа ко ни је нео бич но да се на ма-
ни фе ста ци ју до ђе без дру штва – пе ти на по се ти ла ца до шла је 
са ма. 

Информисаностиставовиоманифестацији
Ве ћи на по се ти ла ца је за ма ни фе ста ци ју са зна ла ове го ди не 
пре до ла ска у му зеј, с тим што су за бе ле же не зна чај не ре ги о-
нал не раз ли ке: нај ве ћи про це нат оних ко ји су за ма ни фе ста-
ци ју са зна ли про шле го ди не био је ме ђу по се ти о ци ма у Шу ма-
ди ји и За пад ној Ср би ји (41.3%), а нај ма њи ме ђу по се ти о ци ма 
у Бе о гра ду (27.5%) (Гра фи кон 8). 

 
Гра фи кон 6. Вр ста по сла/ струч но зва ње („Да ли су Ва ше струч но зва ње 
или по сао ко ји оба вља те ве за ни за област кул ту ре/ умет но сти?”)
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Гра фи кон 7. Тип бо рав ка у гра ду („Да ли у овом гра ду...?”)

Гра фи кон 8. „Ка да сте са зна ли за ма ни фе ста ци ју Му зе ји Ср би је, 10 да на од 
10 до 10?” (рас по де ла од го во ра)
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У скла ду са прет ход ним на ла зом, 52.8% љу ди по се ти ло је не ки 
му зеј то ком ма ни фе ста ци је прет ход не го ди не, док оста ли то 
ни су учи ни ли углав ном за то што се ни су на вре ме ин фор ми-
са ли (30.8%) (Гра фи кон 9). Ве ћи на по се ти ла ца (77.7%) зна ла 
је да се у окви ру ове ма ни фе ста ци је одр жа ва и ма ни фе ста ци ја 
„Ноћ му зе ја” (Гра фи кон 10). 
Ин фор ми са ност о бес плат ном ула зу у му зе је то ком ма ни фе-
ста ци је зна чај но се раз ли ку је по ре ги о ни ма: у Бе о гра ду не што 
ма ње од тре ћи не по се ти ла ца ни је зна ло да је улаз бесплатан, 
док је та квих нај ма ње би ло у Вој во ди ни (12.7%) (Гра фи кон 
11). Нај ви ше по се ти ла ца (38.6%) опа жа ма ни фе ста ци ју као 
про мо ци ју му зе ја на за ни мљи ви ји на чин не го ина че, а не што 
ма ње њих (23%) и као при ли ку да му зе је по се ти ван уо би ча је-
ног рад ног вре ме на или као при ли ку да у му зе је уђе бес плат-
но (20.7%) (Гра фи кон 12). 

 

Гра фи кон 9. „Да ли сте про шле го ди не по се ти ли не ки му зеј у окви ру 
манифе ста ци је Му зе ји Ср би је, 10 да на од 10 до 10?” (рас по де ла од го во ра)
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Гра фи кон 10. Ин фор ми са ност о то ме да се у окви ру ма ни фе ста ци је  
„Му зе ји Ср би је, 10 да на од 10 до 10” обе ле жа ва и „Ноћ му зе ја”

Графикон 11. Информисаност о томе да је улаз у музеје бесплатан током 
трајања ове манифестације, укључујући и „Ноћ музеја”
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Навикепосећивањаиставовиомузејима
По ла зе ћи од то га да је један од циљева манифестације и раз-
во ј му зеј ске пу бли ке – би ло да се то од но си на при вла че ње 
но вих по се ти ла ца, би ло да се они ко ји по се ћу ју му зе је под-
стак ну да то чи не че шће – ис пи та ли смо ста во ве и на ви ке по-
се ћи ва ња му зе ја ми мо ма ни фе ста ци ја и фе сти ва ла. 
Ве ћи на ис пи та ни ка на ве ла је да има оби чај да по се ћу је му зе је 
у ино стран ству то ком пу то ва ња (Гра фи кон 13), што се, ме ђу-
тим, мо же сма тра ти и пи та њем ко је је у ве ли кој ме ри за си ће-
но со ци јал ном по жељ но шћу. Сто га, је сте ин ди ка тив но што се 
и на овој му зеј ској ма ни фе ста ци ји по ја вљу је 41.6% оних ко ји 
ни су по се ти ли ни је дан му зеј у Ср би ји то ком прет ход них го-
ди ну да на, а ме ђу они ма ко ји је су то учи ни ли нај че шће је реч 
о јед ној до три по се те (Гра фи кон 14) – слич но као у пилот-
истра жи ва њу, али и као у ра ни јем ис тра жи ва њу пу бли ке 
„Ноћи му зе ја” (Јо кић и Же жељ, 2013). 

 
Графикон 12. Перцепција манифестације (најбољи опис манифестације из 
угла посетилаца)
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Истраживање у функцији развоја манифестације  
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Ка ко би смо ума њи ли ефе кат со ци јал не по жељ но сти, став о 
зна ча ју по се ћи ва ња му зе ја кон тра сти ра ли смо мо гућ но сти ма 

 

 

Гра фи кон 13. На ви ке по се ћи ва ња му зе ја у ино стран ству („Да ли посећујете 
му зе је то ком бо рав ка у дру гој зе мљи?”)

Гра фи кон 14. По се ћи ва ње му зе ја у Ср би ји то ком по след њих го ди ну да на, 
не ра чу на ју ћи ма ни фе ста ци је
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за ме не не по сред ног ис ку ства из му зе ја са др жа ји ма из ме ди ја. 
Иа ко ве ћи на сма тра да су не по сред ни до жи вља ји у му зе ју не-
за мен љи ви, бли зу че твр ти не ис пи та ни ка ми сли да ови са др-
жа ји мо гу да се за ме не ин фор ма ци ја ма из ме ди ја (Гра фи кон 
15). Као што смо по ме ну ли, ме ђу њи ма је ви ше оних ко ји не-
ма ју на ви ку по се ћи ва ња му зе ја. 
И ко нач но, ка да је реч о пре пре ка ма да се му зе ји по се ћу ју че-
шће, ва жно је на по ме ну ти да ис пи та ни ци ни су увек у ста њу 
да екс пли цит но на ве ду пра ве раз ло ге, та ко да се оче ки ва но 
нај че шће ја вља ју из го во ри ти па „не мам вре ме на” (36.4%). 
Ме ђу тим, чак 24.8% на во ди про блем мањ ка ин фор ма ци ја о 
де ша ва њи ма у му зе ји ма (Гра фи кон 16). 

 
Гра фи кон 15. Оце на зна ча ја по се ћи ва ња му зе ја с об зи ром на по ну ду слич-
них са др жа ја у ме ди ји ма (по ну ђе не оп ци је: при лич но је бит но, не ма за-
ме не за са зна ња и до жи вља је у му зе ју; бит но је, али мо же да се за ме ни 
ин фор ма ци ја ма из ме ди ја (ТВ, ин тер нет…); ни је мно го бит но, све то мо же 
да се са зна и до жи ви пу тем ме ди ја (ТВ, ин тер нет…); са др жа ји ко је ну де 
музе ји при лич но су не бит ни).
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Гра фи кон 16. Опа же не пре пре ке за че шће по се ћи ва ње му зе ја (вишеструки 
од го во ри)
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РЕЗУЛТАТИАНКЕТЕКУСТОСА
Ан ке та по се ти ла ца је ре а ли зо ва на на ре пре зен та тив ном и ре-
ла тив но ве ли ком узор ку, што до зво ља ва ста ти стич ко за кљу-
чи ва ње и ге не ра ли за ци ју ре зул та та. За раз ли ку од то га, ан ке-
та ку сто са спро ве де на је на при год ном и ма лом узор ку, што 
је по сле ди ца ис пи ти ва не по ја ве (од 80 уста но ва кул ту ре ко је 
су уче ство ва ле у ма ни фе ста ци ји, 56 пред став ни ка је по пу ни-
ло ан ке ту). Гра фич ки при ка зи да ти су у илу стра тив не свр хе и 
тре ба има ти у ви ду да је реч о ре ла тив но ма лим ап со лут ним 
бро је ви ма, те се ови резултати могу користити искључиво на 
дескриптивном нивоу.
У не што ма ње од тре ћи не му зе ја (28%), то ком ма ни фе ста ци је 
би ли су ан га жо ва ни сви за по сле ни, док је у 22% му зе ја би ло 
ан га жо ва но ма ње од тре ћи не за по сле них (Гра фи кон 17). Ка да 
је реч о струч ном ка дру, у ско ро по ло ви ни му зе ја (48.9%) ан-
га жо ва ни су сви струч ња ци, а ве о ма рет ко (8.5%) ан га жо ва но 
је ма ње од тре ћи не струч ног ка дра (Гра фи кон 18). При том, у 
46.4% му зе ја ни су ан га жо ва ни во лон те ри (Гра фи кон 19). Ове 
на ла зе тре ба чи та ти с об зи ром на ве ли чи ну му зе ја, од но сно 
уку пан број за по сле них, јер је за му зе је са ма њим бро јем за по-
сле них је дан од главних про бле ма упра во ве зан за то ка ко ор-
га ни зо ва ти про гра ме два на ест са ти днев но то ком де сет да на. 
Ве ћи на ку сто са (75%) оце ни ла је по се ће ност ма ни фе ста ци је 
по зи тив ним оце на ма (про сеч на оце на 3.96) (Гра фи кон 20). 
У по ре ђе њу са ма ни фе ста ци јом 2015. го ди не, ма ни фе ста ци ја 
2016. го ди не је пре ма свим па ра ме три ма оце ње на као јед на ко 
успе шна или чак успе шни ја (Гра фи кон 21). Је ди но је ме диј ска 
про пра ће ност оце ње на не што не по вољ ни је – чак 22.4% ку-
сто са сма тра да је она би ла ма ње успе шна не го 2015. го ди не. 
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Гра фи кон 17. Про це нат ан га жо ва них у од но су на уку пан број за по сле них 

 
Графикон 18. Проценат ангажованих у односу на укупан број стручног 
кадра
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Гра фи кон 19. Број ан га жо ва них во лон те ра 

Гра фи кон 20. Оп шта оце на ма ни фе ста ци је (ска ла од 1 = ве о ма  
не за до во ља ва ју ћа до 5 = ве о ма за до во ља ва ју ћа)
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Биљана Јокић, Слободан Мрђа и  
Драгана Мартиновић

 

 

Гра фи кон 21. Оце на ма ни фе ста ци је 2016. у од но су на ма ни фе ста ци ју 2015. 
го ди не

Гра фи кон 22. Глав ни раз лог за уче шће у ма ни фе ста ци ји
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Глав ни раз лог за уче шће у ма ни фе ста ци ји из угла ве ћи не ку-
сто са је сте по пу ла ри за ци ја и по ве ћа ње ви дљи во сти му зе ја 
или при пад ност/ укљу чи ва ње у му зеј ску мре жу Ср би је (по 
33.9% оба од го во ра) (Гра фи кон 22). 
Ко му ни ка ци ја са ор га ни за то ри ма ма ни фе ста ци је та ко ђе је 
оце ње на у ве ли кој ме ри (84%) по зи тив но (про сеч на оце на 
4.36) (Гра фи кон 23). 
Оче ки ва но, нај че шће ко ри шће ни ка на ли ко му ни ка ци је под-
ра зу ме ва ли су ин тер нет: дру штве не мре же (89.1%), сај то ви 
му зе ја (60%), меј линг ли сте (52.7%) (Гра фи кон 24).  
У скла ду са прет ход ним на ла зом, ве ћи на (53.7%) на во ди да 
је нај ви ше об ја ва би ло на дру штве ним мре жа ма, а 22.2% да 
је то би ло у штам па ним ме ди ји ма и њи хо вим елек трон ским 
из да њи ма (Гра фи кон 25). С об зи ром на фор му ла ци ју пи та ња 
и оче ки ва ну до ми на ци ју дру штве них мре жа, ре зул та ти у ве зи 
са оста лим ме ди ји ма мо гли би се ту ма чи ти као за до во ља ва ју-
ћи. Ипак, ови ре зул та ти ука зу ју на по тре бу ин тен зив ни је по-
др шке ме диј ских ку ћа – на ро чи то ако се до ве ду у ве зу са по-
дат ком о не до вољ ној ин фор ми са но сти по се ти ла ца о кон цеп-
ту ма ни фе ста ци је, као и са про це ном зна чај ног бро ја ку сто са 
да је ме диј ска по др шка би ла нај сла би ја тач ка ово го дишње 
ма ни фе ста ци је у од но су на про шло го ди шњу. 
Сва ки дру ги ку стос је на вео да је би ло не ких про бле ма то-
ком ре а ли за ци је ма ни фе ста ци је (Гра фи кон 26). Ти про бле ми 
нај че шће су се од но си ли на то што по се ти о ци ма ни је ја сна 
раз ли ка из ме ђу ове ма ни фе ста ци је и ма ни фе ста ци је „Но ћи 
музе ја” – што за пра во из угла по се ти ла ца не мо ра да бу де ре-
ле вант но. Оста ли про бле ми од но се се нај че шће на не до ста-
так фи нан сиј ских сред ста ва (53.5%), људ ске ре сур се (37.2%), 
не до ста так штам па ног ма те ри ја ла (34.9%), те ме диј ску про-
праће ност (20.9%) (Гра фи кон 27). 
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Ве ћи на му зе ја је ре а ли зо ва ла по себ не про гра ме (Гра фи кон 
28), што је по зи ти ван на лаз, с об зи ром на пре по ру ку из про-
шло го ди шњег ис тра жи ва ња, ка да су по се ти о ци ма ни фе ста-
ци је из ра зи ли же љу упра во за ова квим про гра ми ма. 
То ком ре а ли за ци је про гра ма, ве ћи на му зе ја ко ри сти ла је 
тех нич ка по ма га ла: про јек то ре, ви део-би мо ве, озву че ње, 
рефлек то ре и друго (Гра фи ко ни 29 и 30). 
Ве ћи на ку сто са (84%) за до вољ на је уче шћем у ма ни фе ста ци-
ји (Гра фи кон 31). 
Оце ње но је да сви на ве де ни ефек ти ма ни фе ста ци је има ју ве-
ли ки зна чај, осим већ по ме ну тог про бле ма – ма ли број за по-
сле них у од но су на кон цеп ци ју ма ни фе ста ци је (рад но вре ме), 
што је упра во из ра же но у му зе ји ма са ма њим бро јем за по-
сле них. Ме ђу тим, и ов де је сред ња оце на 3.53, што је из над 
просека на при ме ње ној ска ли про це не (Гра фи кон 32). 

 

Гра фи кон 23. Оце на ко му ни ка ци је са ор га ни за то ри ма ма ни фе ста ци је 
(ска ла од 1 = ве о ма ло ша до 5 = ве о ма до бра)
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Гра фи кон 24. Ко ри шће ни ка на ли ко му ни ка ци је са екс тер ном јав но шћу 
(ви ше стру ки од го во ри)

Гра фи кон 25. Ме ди ји на ко ји ма су би ле нај при сут ни је на ја ве о про гра мима
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Гра фи кон 26. Да ли је би ло про бле ма то ком при пре ме или од ви ја ња ма-
ни фе ста ци је?

Гра фи кон 27. Про бле ми то ком при пре ме и ре а ли за ци је (ви ше стру ки  
од го во ри)
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Ве ћи на ку сто са (87.5%) из ја ви ла је да ће њи хов му зеј уче-
ство ва ти у ма ни фе ста ци ји и на ред не го ди не, док оста ли ни су 
сигур ни (Гра фи кон 33).
На кра ју, што се ти че еле ме на та ма ни фе ста ци је ко је су ку сто-
си спрем ни да ко ри сте у свом бу ду ћем ра ду – ви ше од по ло ви-
не њих при хва та сва ки од на ве де них, осим про ду же ног рад-
ног вре ме на, што се и на овом ме сту ис по љи ло као про блем за 
не ке му зе је (Гра фи кон 34). 
Ку сто се смо пи та ли и за су ге сти је. Њи хо ве од го во ре раз вр ста-
ли смо у две гру пе: у ве зи са ме диј ском по др шком и у ве зи са 
са мом ма ни фе ста ци јом. Сле де при ме ри њи хо вих од го во ра. 
Су ге сти је/ отво ре ни од го во ри у ве зи са ме диј ском по др шком:

• нео п ход ност ве ће ме диј ске за сту пље но сти ма ни фе-
ста ци је, а са мим тим и из два ја ња ве ћих фи нан сиј ских 
сред ста ва за огла ша ва ње;

• по тре ба да се ма ни фе ста ци ја ис ко ри сти у свр ху про-
мо ци је уло ге и ва жно сти му зе ја у на шем дру штву и 
кул ту ри;

• по тре ба за ве ћом ме диј ском ви дљи во шћу про гра ма, 
на ро чи то ло кал них му зе ја.

Су ге сти је/ отво ре ни од го во ри у ве зи са ма ни фе ста ци јом:
• ра ни је стар то ва ње са при пре ма ма ор га ни зо ва ња ма-

ни фе ста ци је;

• че шће ажу ри ра ње по да та ка на сај ту ма ни фе ста ци је о 
про гра ми ма и де ша ва њи ма у му зе ји ма;

• при др жа ва ње за да те те ме;

• ме ђу соб но ускла ђи ва ње ак тив но сти и про гра ма свих 
уста но ва уче сни ца.
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• Ор га ни зо ва ње за јед нич ких про гра ма.

• Пру жа ње по др шке уста но ва ма кул ту ре у ма њим 
мести ма.

 

Гра фи кон 28. По себ ни про гра ми (ви ше стру ки од го во ри)
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Графикон 29. Да ли су коришћена техничка помагала?

Гра фи кон 30. Тех нич ка по ма га ла ко ја су ко ри шће на (ви ше стру ки  
од го во ри)
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Гра фи кон 31. За до вољ ство уче шћем у ма ни фе ста ци ји (ска ла од 1 = ве о ма 
не за до вољ ни до 5 = ве о ма за до вољ ни)

 

Гра фи кон 32. Оце на зна ча ја на ве де них ефе ка та (ска ла од 1 = ве о ма ма ли 
зна чај до 5 = ве о ма ве ли ки зна чај)
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Гра фи кон 34. Еле мен ти му зеј ске де лат но сти ко је би ку сто си ис ко ри сти ли 
у ра ду му зе ја на кон ма ни фе ста ци је? (ви ше стру ки од го во ри)

Гра фи кон 33. На ме ра да се уче ству је у ма ни фе ста ци ји на ред не го ди не
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РЕЗИМЕИДИСКУСИЈАГЛАВНИХНАЛАЗА

Ис тра жи ва ње о струк ту ри по се ти ла ца ма ни фе ста ци је „Му зе-
ји Ср би је, де сет да на од 10 до 10” и њи хо вим ста во ви ма пред-
ста вља по ку шај да се ре зул та ти кон ти ну и ра них ис тра жи ва ња 
при ме не у ре ша ва њу кон крет них про бле ма то ком при пре ме, 
ре а ли за ци је и ева лу а ци је ма ни фе ста ци је. С об зи ром на сло-
же ност те ме и обим при ку пље них по да та ка, у овој пу бли ка-
ци ји дат је при каз основ них ре зул та та, ко је ће мо ов де крат ко 
ре зи ми ра ти и про ди ску то ва ти. 
Ре зул та ти су по ка за ли да се де мо граф ска струк ту ра по се ти-
ла ца ма ни фе ста ци је не раз ли ку је бит но у од но су на уо би ча-
је ну струк ту ру по се ти ла ца фе сти ва ла, од но сно про гра ма из 
обла сти кул ту ре и умет но сти у ши рем сми слу (Јо кић и Мр ђа, 
2014; Мр ђа, 2016). У нај ве ћој ме ри за сту пље ни су за по сле-
ни, 25–45 го ди на, ло кал но ста нов ни штво са ви шим ни во и ма 
обра зо ва ња. У ре ла тив но ма лом про цен ту за сту пље ни су ста-
ри ји, од но сно пен зи о не ри, али и мла ђи, од но сно сту ден ти и 
сред њо школ ци, што ука зу је на по тре бу раз во ја по себ них мар-
ке тин шких ак тив но сти, као и пра те ћих про гра ма, ка ко би се 
ове циљ не гру пе при ву кле у ве ћој ме ри.  
Сте пен струч не спре ме се у ис тра жи ва њи ма по ка зу је као де-
мо граф ско обе леж је ко је нај че шће ди фе рен ци ра раз ли чи те 
ка те го ри је уче сни ка у кул тур ној пар ти ци па ци ји: са по ве ћа-
њем ни воа обра зо ва ња, по ве ћа ва ју се и обим и ра зно вр сност 
кул тур не пар ти ци па ци је (Мр ђа, 2016). Ови на ла зи још јед ном 
ука зу ју на зна чај фор мал ног обра зо ва ња, те ус по ста вља ња си-
стем ске са рад ње из ме ђу ре со ра обра зо ва ња и кул ту ре. У том 
сми слу, до при но си и раз вој не по сред не са рад ње ло кал них 
му зе ја и шко ла, што се (пре ма из ја ва ма ку сто са) бе ле жи ло и 
то ком ове ма ни фе ста ци је. Под се ћа мо да је узо рак по се ти ла-
ца де фи ни сан та ко да бу ду об у хва ће ни ста ри ји од 14 го ди на, 
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као и да не бу ду об у хва ће не ор га ни зо ва не школ ске по се те. 
Што се ти че мла ђе де це – ако из у зме мо ор га ни зо ва не по се те 
основ них шко ла – за бе ле же но је све га 11.7% по се ти ла ца ко ји 
су до шли са де цом. Ово би та ко ђе требало да се узме у об зир 
при ли ком пла ни ра ња бу ду ћих ак тив но сти, по што ис тра жи-
ва ња по ка зу ју зна чај ну по ве за ност кул тур них на ви ка у од ра-
слом до бу са ис ку стви ма у овом до ме ну у де тињ ству, при че му 
по ро дич не по се те има ју по себ ну ва жност. Ре зул та ти овог ис-
тра жи ва ња от кри ва ју да, иа ко сва ки пе ти по се ти лац до ла зи 
сам – у ве ли ком про цен ту су за сту пље ни они ко ји до ла зе са 
чла но ви ма по ро ди це, па би по је ди ни про гра ми мо гли да бу ду 
при ла го ђе ни по ро дич ним по се та ма. 
Под ра зу ме ва се да се пре по ру ке осми шља ва ња про гра ма за 
све по ме ну те гру пе не од но се на иде ју кре и ра ња је дин стве-
ног про гра ма ко ји би исто вре ме но био на ме њен сви ма. Де се-
то днев но тра ја ње ма ни фе ста ци је омо гу ћа ва да се про гра ми 
за раз ли чи те циљ не гру пе ре а ли зу ју по себ ним да ни ма или 
у од ре ђе но(при ла го ђе но) до ба да на, с об зи ром на то да су 
музеји отво ре ни од 10 до 22 са та. 
На ро чи то би тре ба ло има ти на уму да му зе је то ком ма ни фе-
ста ци је по се ћу је ма хом ло кал но ста нов ни штво, и то ши ри 
круг по се ти ла ца – они чи ји по сао или за ни ма ње не ма ју не-
по сред не ве зе са кул ту ром и умет но шћу. Са јед не стра не, овај 
на лаз по др жа ва иде ју да те ма за 2017. го ди ну бу де „Музеј у 
гости ма”, по што то омо гу ћа ва ло кал ном ста нов ни штву да 
упо зна му зеј из дру гог гра да. Са дру ге стра не, исти на лаз упу-
ћу је на зна чај ор га ни зо ва ња ве ћег бро ја раз ли чи тих про гра-
ма – јер је по треб но исте љу де под ста ћи да до ђу ви ше пу та у 
му зеј то ком ма ни фе ста ци је, што уз до дат не ак тив но сти тре-
ба да иде у прав цу раз во ја на ви ка за по се ћи ва њем му зе ја и 
ми мо ма ни фе ста ци је. 
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Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња, без зна чај них раз ли ка у од но-
су на ре зул та те ис тра жи ва ња то ком „Но ћи му зе ја” пре че ти ри 
го ди не, по ка за ли су да 41.6% по се ти ла ца ма ни фе ста ци је ни је 
по се ти ло ни је дан му зеј у Ср би ји го ди ну да на пре то га. Ве ћи на 
оста лих је то учи ни ла све га 1 до 3 пу та. Ове гру пе по се ти ла ца 
је су бит не за раз вој му зеј ске пу бли ке, јер се мо гу тре ти ра ти 
као „по тен ци јал на пу бли ка” – не ма ју раз ви је не на ви ке, али 
по ка зу ју не ка ин те ре со ва ња и по зи тив не ста во ве (Digl, 1989). 
С об зи ром на ва жност ове те ме, и у прак тич ном и у ис тра жи-
вач ком сми слу, на пи са ли смо по себ не ра до ве ко ји је де таљ-
ни је об ра ђу ју (Јо кић и Же жељ, 2013; Јо кић, 2016). Украт ко, и 
у ис тра жи ва њу пу бли ке „Но ћи му зе ја” и у ис тра жи ва њу пу-
бли ке ма ни фе ста ци је „Му зе ји Ср би је” – по ред кон цеп ту ал них 
раз ли ка, те оче ки ва ња да но ва ма ни фе ста ци ја у ве ћој ме ри 
при вла чи љу би те ље му зе ја – ја сно и до след но се по ка зу је по-
ве за ност ста во ва о му зе ји ма са на ви ка ма по се ћи ва ња му зе ја. 
Што су ма ње раз ви је не на ви ке по се ћи ва ња му зе ја, то су не га-
тив ни ји ста во ви. Ово је из у зет но ва жан на лаз – за то што се 
до след но по на вља у раз ли чи тим фе сти вал ским кон тек сти ма, 
али и за то што ука зу је на то да по сто ји мо гућ ност де ло ва ња 
на на ви ке пу тем де ло ва ња на ста во ве о му зе ји ма. У том кон-
тек сту, мо гу би ти ин фор ма тив ни и ре зул та ти ко ји по ка зу ју 
да је до ми нант на пер цеп ци ја ма ни фе ста ци је „Му зе ји Ср би је” 
– „про мо ци ја му зе ја на за ни мљи ви ји на чин не го ина че”. Дру-
гим ре чи ма, су ге сти ја је да се у ци љу раз во ја ре дов не му зеј ске 
пу бли ке пла ни ра ви ше спе ци јал них про гра ма. По зи ти ван је 
на лаз да је то ком ма ни фе ста ци је 2016. го ди не би ло ви ше та-
квих про гра ма не го 2015. го ди не, али је пре по ру ка да се ова 
прак са не гу је и у пе ри о ду на кон ма ни фе ста ци је, од но сно у 
сва ко днев ној му зеј ској де лат но сти. 
Ва жно је ис та ћи и на лаз о опа же ним пре пре ка ма да се му зе ји 
по се ћу ју че шће: сва ки че твр ти по се ти лац на во ди да је то ма-
њак ин фор ма ци ја о де ша ва њи ма у му зе ји ма. Иа ко се ово може 
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ту ма чи ти та ко што ће се за кљу чи ти да ни су ин фор ми са ни 
они ко ји за пра во ни су мо ти ви са ни да се ин фор ми шу, од но сно 
за то што не ма ју до вољ но раз ви је на ин те ре со ва ња – про блем 
и је сте у то ме. Они ко ји већ има ју раз ви је не на ви ке и у до-
вољ ној ме ри фор ми ра на ин те ре со ва ња је су ва жни у сми слу 
не го ва ња по сто је ће пу бли ке. Ме ђу тим, с аспек та раз во ја пу-
бли ке из у зет но су зна чај ни упра во они ко ји још увек не ма ју у 
до вољ ној ме ри раз ви је на ин те ре со ва ња – до њих тре ба до ћи 
раз ли чи тим ка на ли ма ин фор ми са ња, у че му је ва жно оства-
ри ти парт нер ску са рад њу са ме ди ји ма ко ја, пре ма ре зул та-
ти ма ис тра жи ва ња, ни је на за до во ља ва ју ћем ни воу. У при лог 
ово ме го во ри и по да так да је сва ки пе ти по се ти лац му зе ја то-
ком ово го ди шње му зеј ске ма ни фе ста ци је до шао слу чај но, не 
зна ју ћи за њу, као и да има оних ко ји су оба ве ште ни о „Но ћи 
му зе ја”, али не и о то ме да су исте и не ке дру ге про гра ме мо-
гли да ви де и то ком прет ход них да на. Под ра зу ме ва се да ће 
по да ци о ин фор ми са но сти по се ти ла ца би ти зна чај ни по ка за-
те љи раз во ја са ме ма ни фе ста ци је тек на кон на ред них ци клу-
са ис тра жи ва ња, ка да се бу де по ка за ло да ли има про ме на. 
У сва ком слу ча ју, по тре ба за уна пре ђе њем ко му ни ка ци је с јав-
но шћу је ја сно из ра же на, о че му го во ре и по да ци о ева лу а ци ји 
ма ни фе ста ци је из угла ку сто са. Оце не ку сто са су би ле по зи-
тив не у по гле ду оп ште успе шно сти и ко ри сно сти ма ни фе ста-
ци је за рад му зе ја, али је је дан од глав них про бле ма упра во 
не до вољ но раз ви је на ме диј ска по др шка. За огла ша ва ње су 
се нај ви ше ко ри сти ле дру штве не мре же, што је сте нео п ход-
но, али не и до вољ но. Овај про блем сва ка ко из ла зи из окви ра 
пре по ру ка ко је се од но се са мо на му зе је, по што из и ску је ши ру 
дру штве ну ак ци ју, те ан га жман ме диј ских ку ћа. Та ко ђе, нео п-
ход на су и фи нан сиј ска сред ства, ко ја су оче ки ва но ис так ну та 
као је дан од кључ них про бле ма. Ко нач но, ва жно је још јед ном 
на гла си ти и про блем људ ских ре сур са у му зе ји ма са ма лим 
бро јем за по сле них, с об зи ром на кон цепт ма ни фе ста ци је ко ји 
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под ра зу ме ва отво ре ност за јав ност два на ест са ти днев но. 
Сви на ве де ни на ла зи до би ће пот пу ни је зна че ње у кон тек сту 
ре зул та та ис тра жи ва ња на ред них го ди на, а ко ја ће би ти пла-
ни ра на у са рад њи са уче сни ци ма у ре а ли за ци ји ма ни фе ста-
ци је „Му зе ји Ср би је, де сет да на од 10 до 10”.
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