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1. Друштвено-историјски оквир културне партиципације 
 

Културна партиципација је сложен, вишедимензионални појам који у различитим 

друштвеним околностима има различите форме и дефиниције. Може се рећи да је до 

појаве масовног друштва и масовне културе, култура била намењена само вишим 

слојевима друштва.   

Торстен Веблен у свом најпознатијем делу Теорија доколичарске класе1 на 

оригиналан начин критикује капитализам и његову новчану базу, осврћући се и на 

културне обрасце и садржаје. Наиме, Веблен је, кроз приказ „пљачкашке културе“ која 

се први пут јавља у варварском друшту, пружио детаљну анализу човекове жудње за 

новцем, богатством и расипањем као видљивог симбола материјалне супериорности, у 

чијој је основи људска психологија, односно жеља за поседовањем и диференцијацијом 

на основу поседовања. Један од основних видљивих симбола је култура у својим 

различитим појавним облицима – одевање, продукција, партиципација. Овакав животни 

стил везује се за доколичарску класу, која, према Веблену, настаје у вишим стадијумима 

варварске културе, у феудалној Европи и феудалном Јапану, али у капиталистичком 

друштву, којe омогућава све видљивију трку за новцем и истицање надмоћи, она 

доживљава најразвијенији облик. Доколичарска класа је заправо непроизводна класа 

која ужива моћ захваљујући производном делу друштва, који је у подређеном положају 

и обезбеђује могућност стицања највишем, доколичарском сегменту друштва. Ниже 

класе су вредне и штедљиве, јер им углед и власништво зависе од производног рада. Код 

                                                           
1 http://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf  

http://moglen.law.columbia.edu/LCS/theoryleisureclass.pdf
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више новчане класе вредноћа и штедљивост присутне су само као секундарни захтев 

новчаног ривалства, који се огледа у уздржавању од продуктивног рада. Ипак, да би се 

уживало поштовање других чланова заједнице, које је и основ самопоштовања, није 

довољно само имати богатство, већ га и показати, а највећи доказ је доколица. 

Доколичарство при том не имплицира лењост или мировање, већ означава 

непродуктивно трошење времена и то прво, због схватања да је продуктиван рад 

недостојанствен и друго, као доказ новчане способности да се живот проводи у 

беспослици. Управо доколица је најчешће испуњавана „високим“ културним 

садржајима: сликањем, читањем, уживањем у високом друштву, специфичним 

одевањем као показатељем статуса и неупражњавања производног рада. Дакле, елитна 

култура је била резервисана за највишу, односно доколичарску класу и недоступна 

производној класи. 

Са све већом индустријализацијом, урбанизацијом и општим развојем друштва 

развија се масовна култура. Модернизација канала комуникације довела је до тога да 

елитна култура кроз различите форме, лакше разумљиве свима, па и најнижим слојевима 

друштва, постаје општедоступна. Масовна култура је у почетку прогресиван процес. 

Међутим као и масовно друштво, тако и масовна култура убрзо бива изложена  бројним 

критикама. Само неке од критика су: опште обезличавање (и индивидуално и 

колективно) и креирање усамљене гомиле (Rizman, 1965.); стварање „човека масе“, 

човека без својстава, неаутентичног, морално неодговораног и анонимног, подложног 

политизацији и аутократским системима (Ortega i Gaset, 2013.); губљење аутентичног 

израза, рађање кича који настаје у уметности, али се убрзо шири на све сфере друштва 
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(Gic, 1979.); општа стандардизација која омогућава манипулацију (Шпенглер цит. Према 

Kaurin, 2007.); претварање културе у забаву и разоноду која се преноси маси кроз канале 

комуникације (Загорка Голубовић, Антоњина Клосковска). Загорка Голубовић истиче 

да масовна култура, насупрот првобитној замисли да се представи „обичном“ народу, 

заправо народ „лишава културе и одвраћа од правих културних вредности“ (Golubović, 

Z.1969: 1299  цит. према Krivokapić  2008: 6). 

 У масовном друштву култура постаје доступна свима, концепт културне 

потрошње, односно посећивање програма и конзумирање садржаја, постају саставни део 

друштвеног живота. Образовне разлике, које су условљавале, односно омогућавале 

уживање у елитној култури, се умањују. Културни садржаји се у упрошћеној форми 

презентују и ниже образованим појединцима. Културна производња, друга страна 

концепта културне партиципације, постаје производња за масу, посебан вид индустрије. 

Уметници постају културни упосленици, професионалци. Са развојем културне 

партиципације умножавају се и истраживања и студије на ту тему.  

 На основу досадашњих истраживања културне партиципације закључено је да 

постоје три основна типа културне партиципације (културна потрошња, културна 

производња и културна интеракција). Под културном потрошњом подразумева се 

конзумација различитих културних садржаја у кућним условима - приватна културна 

рецепција (гледање телевизије, слушање музике, читање књига...), али и у ванкућним 

условима - јавна културна рецепција (одлазак на културне догађаје, посета установама 

културе и споменицима културе). Културна производња представља бављење 

уметношћу или неким креативним хобијем. Културна интеракција јесте повезивање са 
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људима из других  земаља, учење страних језика и коришћење знања страних језика у 

свакодневним културним активностима (Morrone 2006., цит. према Petković, J. 2015: 60 

- 61). Наведена три типа културне партиципације се међусобно допуњују, а у последње 

време се често наглашава и четврти тип културне партиципације који се односи на 

укључивање цивилног сектора у креирање културних политика, те се тако наглашава 

потреба промовисања учешћа јавности кроз разне механизме у локалним културним 

сферама (Petković 2015: 61). Савремене теорије културне партиципације најчешће 

обрађују културну потрошњу, што је и очекивано, кад се узме у обзир чињеница да у 

активностима културне потрошње учествује већина чланова друштва, док у културној 

производњи учествује релативно мали број чланова друштва. Такође, културна 

потрошња може да одражава карактеристике друштвене стратификације, и 

индивидуалне и друштвене вредности, а креатори културне политике и установе културе 

су заинтересоване за истраживања културне потрошње, јер на тај начин могу да креирају 

културне програме који би задовољили културне потребе грађана, али и развијали нова 

интересовања код публике (Petković 2015: 64-65).  

 Теорије културне потрошње се деле у три велике групе. У првој групи су теорије 

које културну потрошњу повезују са друштвеним класама. Најзначајнији представници 

ових теорија су Пјер Бурдије и Херберт Ганс. Са друге стране, другој групи теорија 

припадају оне које сматрају да културна потрошња у савременим постиндустријским 

друштвима није чврсто повезана са друштвеним класама, јер већина становништва има 

сличан животни стандард, па су, самим тим, и разлике у стиловима живота између класа 

мале. Овој групи теорија припадају и концепције нових идентитета, те се сматра да, 
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поред класне припадности, и етнички, родни, религиозни, национални и територијални 

идентитети утичу на стил живота. Трећа група теорија – такозвана теорија државе 

благостања наглашава два начина утицаја на културну потрошњу. Наиме, први начин 

представља деловање механизама државе благостања који јачају везу између културне 

потрошње и класне припадности чиме се припадници елитних група приморавају да  

пронађу извор властитог издвајања  у културним активностима. Други приступ се базира 

на становишту да држава благостања и њене активности омогућавају више 

индивидуалне слободе и слабе везу између економских класа и културне потрошње 

(Мрђа 2016:  164 - 165). 

 На основу карактеристика друштвеног система у Републици Србији, које 

подразумевају велику класност друштва која се најчешће одражава кроз материјално 

богатство, полупериферни положај у светском капиталистичком систему и нестабилну 

друштвену структуру  закључује се да је за истраживање културних потреба и навика 

грађана најадекватније примењивање прве групе теорија које повезују активности 

културне потрошње са друштвеним класама. Досадашња истраживања у Републици 

Србији најчешће су испитивала утицај основних социо-демографских варијабли и 

показала су снажан утицај на креирање културних потреба, навика и укуса имају 

социјално порекло испитаника, формално образовање и припадност одређеном 

занимању (Мрђа 2016: 165; Cvetičanin 2007: 12).  



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

11 
 

2. Значај истраживања Културне навике, потребе и 
ставови грађана Србије 

Истраживања на тему културног живота грађана у Србији су веома ретка, 

нарочито она која се односе на становништво у целини. Ипак, како се култура у Србији 

данас налази у периоду недовршене транзиције у смеру неолиберализма, оваква 

истраживања постају све значајнија. Наиме, велика културна инфраструктура наслеђена 

из социјалистичког периода, потом етатистички модел у постсоцијализму у циљу њеног 

очувања са готово потпуним ослањањем установа на буџетско финансирање, довео је до 

тога да данас, према неким проценама (какав је извештај за Унеско Индикаторе утицаја 

културе на развој), распрострањеност мреже културних институција буде високо 

оцењена, а да установе културе имају велики проблем са привлачењем публике (што је, 

према истраживању Културни ресурси округа Србије, након недовољних финансијских 

улагања и кадровских проблема, највећи проблем у локалним културним оквирима 

(Лазаревић (ур.) 2011:15). Стога, постаје неопходно упознати се са укусом и потребама 

публике, барем делимично одговорити на њене захтеве као предусловом за излазак на 

тржиште, што ће омогућити генерисање добити која би се уложила у нове пројекте, и 

унапређење постојећих.  

Све је више градова и установа, који се у оквиру својих активности у области 

културне политике и менаџмента баве публиком. Тако је  Народно позориште у Београду 

у сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка, још 2010. године урадило 

истраживање своје публике (Mrđa  2010). Градови Панчево, Вршац и Зрењанин су 2013. 

године спровели истраживање потреба и навика у култури грађана у оквиру ИПА 
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пројекта Полови културе2, што је послужило као емпиријска основа за основни циљ 

пројекта, доношење стратегија и акционих планова. Град Сомбор је 2015. године 

спровео истраживање о задовољству грађана и привредних субјеката, што такође 

представља основ за дефинисање акционих планова и студија3. На националном нивоу 

је 2007. године објављена публикација Културне потребе, навике и укуси грађана Србије 

и Македоније, настала на основу истраживања које је на територији Србије спровела 

организација Одбор за грађанску иницијативу из Ниша (ОГИ) (Cvetičanin 2007), па је 

2010. године, такође на националном узорку, Завод за проучавање културног развитка 

спровео истраживање Културне праксе грађана Србије (Cvetičanin, Milankov 2011).  

Значај истраживања које је Завод спровео у новембру и децембру 2015. године 

огледа се у његовој важности за културну политику, мере и активности у области 

уређења националне културе, али за међународну сарадњу. Тако је са овим 

истраживањем Србија одговорила на циљеве глобалног пројекта у којем је узела учешће 

– Индикатори утицаја културе на развој које спроводи Унеско у оквиру активности 

Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза (ЦДИС Унеско). 

Истовремено истраживање омогућава компарацију и са ранијим сличним 

истраживањима (ОГИ 2005. године, Завод за проучавање културног развитка 2010. 

године) и стварање слике о варијацијама у културним навикама и потребама грађана. 

Ово истраживање је значајно и због тога што се на националном нивоу ретко 

предузимају овакве иницијативе, а Завод за проучавање културног развитка је једина 

институција у Србији специјализована за овакав тип истраживања, и у својим 

                                                           
2 http://www.polesofcultures.eu/768/?lang=en  
3http://www.sombor.rs  

http://www.polesofcultures.eu/768/?lang=en
http://www.sombor.rs/
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активностима подржана је од стране Министарства културе и информисања Републике 

Србије. Тако, резултати могу послужити и као емпиријска база за дефинисање 

приоритета у културној политици Србије.  

Предмет истраживања је, дакле, културна партиципација грађана која обухвата 

две врсте активности:  

• културну потрошњу у два појавна облика:  

 посета културним институцијама и културним догађајима 

(програми установа културе, фестивали и манифестације) 

 рецепција уметничких и културних садржаја код куће (читалачке 

навике, медијске навике, музичке навике) 

• културну производњу која се односи на бављење уметношћу, аматерски 

или професионално или упражњавање креативних хобија  

У научном дискурсу заступљеније су анализе и студије на тему културне 

потрошње, него радови и публикације који се баве културном производњом. У фокусу 

су тако најчешће културне потребе, навике, активности, укуси, интересовања, 

преференције грађана, генерално или посебних социјалних група. 

Културна партиципација значајно утиче на формирање слике не само о 

културном профилу појединаца него и о културном профилу читавог друштва. Она 

зависи како од појединца и његове жеље да учествује у култури, тако и од усвојених 

вредности и норми друштва, и развијености културне инфраструктуре и њене 

спремности да програме понуди и прими публику. У том смислу повезивање налаза у 
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области културне партципација са једне стране, и културне политике и инфраструктуре 

са друге стране представљају неопходну основу за закључивања на пољу културе.   

За потребе сагледавања социјалне партиципације, односно културних пракси и 

ставова грађана Републике Србије, истраживачки тим Завода за проучавање културног 

развитка је крајем новембра – почетком децембра 2015. године спровео истраживање 

Културне потребе, навике и ставови грађана Србије. Истраживање је спроведено са 

циљем сагледавања актуелних карактеристика у културном понашању грађана Србије, 

али и са идејом компаративне анализа са истраживањем спроведеним 2010. године 

Културне праксе грађана Србије, такође од стране Завода за проучавање културног 

развитка.  

3. Циљеви истраживања Културне навике, потребе и 
ставови грађана Србије 

Пре сагледавања општих и специфичних циљева истраживања битно је 

напоменути да је основни смер анализе да истражи, укаже и опише културно понашање 

грађана Србије, и тек незнантно циљ има екпланаторне карактеристике. За објашњење 

појава у понашању појединаца и група неопходно је повезивање са реалним стањем и 

дешавањима на пољу културне политике, културних програма и садржаја и релацијама 

са општим друштвеним контекстом, што је предмет детаљнијих и спецификованијих 

аналитичких иницијатива у будућности.   

Општи циљ истраживања је, према томе, да опише тренутно културно понашање 

и потребе грађана Србије. Посебни циљеви су да се културне потребе и навике доведу у 
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везу са социодемографским карактеристикама, укаже на разлике у праксама између 

различитих група у узорку и тиме евентуално усмере и обликовање разноврсних 

активности и програма за различите групе публике. Такође, један од циљева је и 

сагледавања разлога због чега грађани, како опште популације тако и специфичних 

група, не посећују чешће програме из културе што може послужити као смерница за 

осмишљавање активности за привлачење публике.      

3.1. Методологија истраживања 
У истраживању је коришћен анкетни метод испитивања, стандардизованим 

упитником на 1.565 грађана Србије. У анкетном истраживању је учествовало 75 

анкетара/анкетарки из локалних средина у којима је вршено анкетирање. То је значајно 

утицало на успех анкетирања, јер су анкетари познавали средину, структурно и 

географски, у којој врше испитивање грађана.   

Модел и принцип селекције узорка су били одређени предметом истраживања и 

дефиницијом циљне популације. Циљну популацију су чиниле особе старије од 15 

година, које су у време истраживања стално настањене на територији Републике Србије 

(без Косова и Метохије). Према последњем попису становништва у Републици Србији 

живи 7.186.862 становника, а 6.161.584 има 15 и више година4. 

 
3.2. Инструмент  

Најважнији предуслови за културну партиципацију су: мотивација (основ: рана 

социјализација, вредносни систем), способност (основ: образовање) и прилика (основ: 

                                                           
4 http://popis2011.stat.rs/?page_id=1077  

http://popis2011.stat.rs/?page_id=1077
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понуда садржаја из области културе), те је тако и упитник садржавао 58 питања 

подељених у три групе питања  

• социодемографски подаци испитаника (део 1),  

• навике наклоност и потребе грађана у култури (део 2),  

• и њихови ставови и вредности (део 3).  

У овом прегледу неће бити анализирани ставови и вредности јер су они рађени за 

посебне потребе и у уском, специфичном оквиру. Дакле, анкетним истраживањем 

испитиване су културне потребе и навике грађана у области културе, као и њихова 

културна партиципација у референтном периоду од 12 месеци који су претходили 

анкетирању.     

 
3.3. Узорак 

Истраживање је обављено на узорку од 1.565 испитаника од планираних 1.600, 

што чини 97.81% реализације узорка, на територији Републике Србије током периода 

новембар – децембар 2015. године. Принцип селекције испитаника био је територијални 

са елементима систематског. Узорак је био стратификован према територијалном 

принципу, на основу степена урбаности територије (урбано/рурално), који се 

примењивао у свим стратумима, пропорционално броју становника тих стратума. 

Узорак се састојао од три подузорка: Град Београд (369 испитаника), Војводина (430 

испитаника) и Централна Србија (801 испитаника). Број испитаника у подузорцима био 

је пропорционалан броју становника у стратумима. 
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Приказ 1: Проценат реализације узорка 

 
Основни територијални стратуми за Град Београд су биле општине, док су у 

Војводини и Централној Србији основни територијални стратуми били окрузи (области). 

Број испитаника у свакој општини на територији Града Београда и број испитаника у 

сваком округу у Војводини и Централној Србији је пропорционалан броју становника 

тих стратума. Унутар сваке општине на територији Града Београда путем систематског 

одабира са случајно генерисаним бројевима издвајана су насеља из Шифрарника насеља 

Републике Србије по управним окрузима и општинама, Републичког завода за 

статистику Србије. С друге стране, унутар сваког округа (области) у Војводини и 

Централној Србији изабрана су места са случајно генерисаним бројевима из 

Шифрарника насеља Републике Србије по управним окрузима и општинама, 

Републичког завода за статистику Србије, с тим да су у узорак, независно од случајних 

бројева, циљано ушли градови центри округа, као највеће урбане средине. 

Унутар сваког одабраног насеља су путем систематског одабира издвајане по две 

улице и унутар њих домаћинства. Прва изабрана улица је представљала централну 

локацију у насељу/делу насеља у односу на коју су се бирале остале локације (улице). 

Анкетари су имали инструкције да у оквиру улица систематски бирају домаћинства 

(само са једне стране улице и свако треће домаћинство, у зависности од величине улице). 

Ако је била у питању стамбена зграда, први стан који се бирао је други стан на спрату.  

93.5% 92.8% 100%

Београд Војводина Централна Србија
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У првој згради се почињало са приземљем, у другој је то био други стан на првом 

спрату, у трећој је други стан на другом спрату и тако даље у складу са овом 

инструкцијом. Узорак је заснован на случајном избору јединица, тј. унутар изабраног 

домаћинства бирана је особа према датуму рођења тј. бирана је она особа којој је првој 

рођендан, без обзира на род, старост или образовање.  

Узорак је дизајниран тако да би стандардна грешка била 2.5% (уз 95% 

поузданости) на нивоу целог узорка, односно 5% на нивоу територијалних стратума. 

Узорак је омогућио утврђивање разлика од 5% на нивоу целог узорка и од 10% на нивоу 

територијалних стратума. С обзиром на очекивану већу хомогеност територијалних 

стратума Града Београда и Војводине, очекивано је да у овим стратумима узорак може 

евидентирати и мање разлике од предвиђених. 

 

3.3.1. Основне карактеристике узорка 

Род: 45.9% мушкараца и 54.1% жена  

Старост: од 15 до 29 година 25.7% ; од 30 до 49 година 39.8%; и 50 и више година 
34.5% 

  
 

45.9%
54.1%

Родна структура узорка

Мушкарци

Жене

25.7%

39.8%

34.5%

Старосна структура узорка

15-29

30-49

50+
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Место становања: урбана средина 64.2%; рурална средина 35.8% 

Образовање: без школе 0.3%; непотпуна и завршена основна школа: 13.3%; завршена 
средња школа (стручна школа или гимназија) 54.5%; више и високо образовање 30.4%; 

без одговора 1.5% 

 
Радни статус: ученик/студент 9.2%; незапослен/а 10.8%; пензионер/ка 14.6%; радно 

активан/на 58.7%; без одговора 6.7% 
 

Брачни статус: неожењени/неудати 32.5%; у браку или ванбрачној заједници 48.6%; 
разведен/а 5.7%; удовац/удовица 7.2%; без одговора 6.1% 

 

 
 

Занимање испитаника: Од радно активне популације узорка (обележених плавом 
бојом у графикону) најбројнији су нижи стручњаци и особе са радничким занимањима. 

 

64.2%

35.8%

Узорак према урбаности

Урбана средина

Рурална средина

13.6%

54.5%

30.4%

1.5%Образовна структура 
узорка

Основна школа и ниже

Средња школа

Факултет

Без одговора

9.1%

16%

53%

15.1%
6.8%

Радни статус испитаника

Ученик/студент
Незапослен/а
Радно активан/на
Пензионер/ка
Без одговора

32.5%

48.6%

5.7%
7.2%

6.1%
Брачни статус испитаника

Неожењен/неудата

У браку/заједници

Разведен/а

Удовац/ица

Без одговора
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Занимање испитаника у узорку 

 16%
15.1%

9.1%
6.9%
6.8%

6.4%
4.9%

4.2%
3.8%
3.6%
3.5%
3.4%

2.8%
1.7%
1.6%
1.4%
1.2%
1.1%
1.0%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%

незапослени,домаћице
пензионери

студенти,ученици
нижи струцњаци/техничка занимања

без одговора
радници (грађевински,машински...)

нижи стручњаци у сектору услуга
радници у трговини

пољопривредници
радници у сектору услуга

стручњаци у просвети …
предузетници

стручњаци у друштвеним наукама
стручњаци у ИТ сектору

нижи руководиоци 
нижи стручњаци у медицини (медицинске …

јавни службеници
стручњаци у култури

униформисана лица (полиција,војска,ватрогасци)
медицински стручњаци

високи руководиоци 
уметници

факултетски стручњаци (професори,асистенти)
стручни консултанти

стручњаци у области права (судије,адвокати)
хонорарни радници

приправници
стручњаци у природним наукама

свештена лица
стручњаци инжењери

спортисти
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4. Резултати истраживања  

Приликом презентације основних налаза истраживања најадекватније је поћи од 

МАО модела (Motivation/Abillity/Opportunity Model) који генерално анализира модел 

потрошачког понашања, а који се примењује и у области културе, где jе учешће у 

култури усмерено мотивацијом, способношћу и могућношћу људи да партиципирају.  

Мотивисаност је резултат наклоности одређеним активностима, те је у упитнику 

она сагледана преко два питања – једним које показује како испитаници воле да проводе 

слободно време, и другог које спецификује различите врсте активности у вези са којима 

испитаници одређују наклоност преко петостепене скале од „то јако волим“ до „то 

изразито не волим“.  

Способност да културно партиципирају одређују навике и знања. У упитнику је 

постављен низ питања која показују навике на пољу културе и медија. Како је фокус 

истраживања био на потребама и навикама, анкетом нису испитивана знања испитаника, 

те ће се анализа заснивати само у односу на степен образовања испитаника.  

Под могућношћу се подразумева доступност културних садржаја. Два 

истраживања Завода за проучавање културног развитка на тему културне политике 

протеклих година указала су да је доступност садржаја публици релативно висока, да у 

Србији не постоји урбана средина без барем једне установе културе, а да их је најчешће 

две или три. Градови, административна седишта округа имају и развијенију мрежу 

установа културе и велику разноликост културних садржаја (Лазаревић (ур.) 2010, 2011). 

Та чињеница указује да могућност посете, као трећи моменат МАО модела, бар у смислу 

физичке доступности, постоји. И Унеско методологија Индикатора утицаја културе на 
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развој (CDIS - Culture for Development Indicators Suite, UNESCO), која мери 

распрострањеност мреже установа културе према броју грађана на одређеном простору, 

односно региону путем релативне стандардне девијације, показује да су установе 

културе релативно добро распоређене, и укупан скор показатеља носи вредност 0,75 

(вредности индикатора дистрибуције културне инфраструктуре креће се између 0 и 1 где 

је вредност 1 идеална, односно стање у којем је инфраструктура једнако распоређена по 

регионима у односу на број становника) (необјављени подаци Завода за проучавање 

културног развитка).   

4.1. Наклоност ка одређеним активностима (мотивација и потребе) 

4.1.1. Слободно време  

Највећи број испитаника процењује да током радног дана има на располагању 3 

сата за слободне активности (17.1%), док током викенда највећи број анкетираних 

истиче да има 10 сати дневно на располагању за слободне активности (14.7%). Ипак, 

близу 60% (56.7%) испитаних истиче да у току радног дана има до 4 сата слободног 

времена, док сличан проценат (54%) изјављује да током викенда има до 7 сати слободног 

времена у току дана. 

Приказ 2: Количина слободног времена у току радног дана и у току дана викенда 
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Анализа показује да приходи и степен образовања не утичу на количину 

слободног времена коју испитаници процењују да имају у току једног дана. Ипак, на 

време за слободне активности у извесној мери утичу род и узраст испитаника, и степен 

урбаности места у којем живи. Тако више слободног времена имају мушкарци у односу 

на жене, млади у односу на старије генерације, и они који живе у граду у односу на 

становнике руралних подручја.  

Табела 1: Слободно време према процени испитаника током радног рада и дана 
викенда (према роду, старости и месту становања) (у %)   

Слободно 
време Радни дан Викенд 

Број сати 0 1-2 3-5 6-8 9-11 12+ 0 1-2 3-5 6-8 9-11 12+ 

Мушкарци (%) 1.0 18.0 47.5 22.7 7.6 3.2 0.1 5.8 28.6 30.4 19.7 15.4 
Жене (%) 1.6 28.1 49.2 16.0 3.4 1.7 1.1 10.3 37.1 30.6 13.4 7.5 

 X2=43.693, df=5, p=.000, V=0.17 X2=53.474, df=5, p=.000, V=0.19 

Број сати 0 1-2 3-5 6-8 9-11 12+ 0 1-2 3-5 6-8 9-11 12+ 

15-29 (%) 0.3 15.7 50.0 24.7 7.1 2.2 0.0 4.8 23.3 34.2 22.0 15.7 
30-49 (%) 1.3 33.1 50.1 12.5 1.8 1.2 1.2 11.3 39.3 27.3 12.0 8.9 
50 + (%) 2.1 18.6 45.1 22.1 8.1 4.0 0.6 7.4 33.0 31.1 17.3 10.6 

 X2=103.657, df=10, p=.000, V=0.18 X2=65.714, df=10, p=.000, V=0.15 
Број сати 0 1-2 3-5 6-8 9-11 12+ 0 1-2 3-5 6-8 9-11 12+ 

Урбано (%) 0.8 20.3 49.8 21.1 5.7 2.3 0.3 6.5 29.2 32.8 18.6 12.6 
Рурално (%) 2.2 29.3 46.1 15.4 4.5 2.5 1.3 11.3 40.4 26.3 12.1 8.6 

 X2=25.382, df=5, p=.000, V=0.13 X2=47.598, df=5, p=.000, V=0.18 

 

Слободно време испитаници најчешће проводе у приватној сфери, уз 

телевизијске садржаје, музику, новине или уз породицу. Тако по 49% анкетираних 

сврстава одговоре „гледам телевизију, слушам музику, читам новине“ и „слободно време 
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проводим у кругу породице“ у три омиљена начина провођења слободног времена. На 

трећој позицији према одговорима испитаника je дружење са пријатељима (47.9%). 

 
Приказ 3: Одговори испитаника „Шта најчешће радите у слободно време (наведите 
највише три одговора)?“ (мултипли одговори) 

 

 Посета установама културе у слободно време један је од прва три избора за само 

6.5% испитаника и чини свега 2.4% свих одговора. Слична ситуација је и са културним 
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стваралаштвом. Неким видом креативног рада у слободно време бави се 6.1% грађана. 

За разлику од одласка у установе културе и стварања у култури, читање је значајно 

чешћи избор испитаника када је реч о културним активностима – 24.6% испитаних 

истиче да је то једна од три најчешће активности у слободно време.  

 Родне разлике у начину провођења слободног времена највидљивије су управо у 

домену читалачких навика и посећивања установа културе. Наиме, жене више него 

двоструко чешће наводе да читају књиге у слободно време (32.9% жена наспрам 14.7% 

мушкараца), и у значајно већем проценту истичу да посећују установе културе (8.1% 

жена према 4.6% мушкараца). Са друге стране, испитаници мушког рода су активнији 

на пољу спорта и интернет активности. Спортске догађаје у слободно време посећује 

четири пута више мушкараца, међу посетиоцима кладионица и казина занемарљив је 

број жена, а у рекреацији незнатно предњаче мушкарци. Такође, претраживање и играње 

игара на интернету знатно су привлачнији испитаницима мушког рода – петина жена и 

близу трећине мушкараца одлучује се да на овај начин утроши слободно време. 

Мушкарци се у слободно време и чешће одмарају и досађују у односу на жене.  

 Када је реч о старосним разликама оне су најизраженије на пољу интернет 

активности. Наиме, близу 40% младих опредељује се да на овај начин искористи 

слободно време, док то чини тек 14.4% старијих од 49 година. Очекивано, 

присуствовање спортским догађајима, посета кладионицама и излазак у кафиће и 

клубове су знатно заступљеније активности код омладине него код старијих генерација. 

Тако, трећина младих проводи слободно време у кафићима, за разлику од 13.3% 

припадника средњих генерација (30-49) и 2.4% најстаријих (50 и више година). 
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Интересантно је да старосне разлике у рекреативним активностима нису значајно 

изражене међу генерацијама (16% најмлађих, 15.1% припадника средњих генерација и 

12.8% оних од 50 и више година се рекреира у слободно време).  

Кад је реч о посећивању културних програма и установа, најактивнији су 

најмлађи иако се и у овој старосној групи мање од 10% одлучи да слободно време испуни 

културним садржајима. Интересантно је да је читање књига активност коју у слободно 

време најређе упражњавају најмлађи, а најчешће најстарији.  

Табела 2: Најчешће активности у слободно време према роду и старости 
испитаника        

Активности 
Род  Узраст 

Женски Мушки 15-29 30-49 50+ 
спавам, досађујем се 8.6% 14.1% 17.3% 8.4% 9.6% 

одлазим у биоскоп,позориште, 
галерије,музеје,концерте 8.1% 4.6% 9.3% 5.5% 5.4% 

време у кругу породице 53.0% 44,6% 32.3% 57.3% 52.2% 
одлазим на спортске догађаје,утакмице 2.4% 10.5% 7.3% 7.1% 3.9% 

гледам ТВ,слушам музику,читам новине 48.2% 50.3% 39.0% 43.8% 62.9% 
излазим у кафиће,клубове 13.5% 15.8% 32.3% 13.3% 2.4% 

претражујем интернет,играм игрице  20.5% 31.7% 37.0% 28.1% 14.4% 
одлазим у спортске кладионице,казина 0.4% 6.4% 6.0% 3.1% 1.1% 

читам књиге 32.9% 14.7% 22.3% 23.1% 28.1% 
бавим се спортом,шетам,рекреирам се 11.7% 17.9% 16.0% 15.1% 12.8% 

пишем,сликам,свирам... 3.8% 5.9% 5.5% 3.6% 5.4% 
идем у куповину,шопинг 13.5% 4.3% 8.8% 9.1% 9.9% 

дружим се са пријатељима,посећујем рођаке 48.5% 47.3% 50.8% 46.9% 47.1% 
немам слободног времена 1.8% 1.1% 0.5% 1.6% 2.1% 

нешто друго  2.5% 2.1% 1.0% 1.9% 3.8% 
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Приказ 4: Тенденција упражњавања појединих активности према старосној 
структури испитаника 

 
 
 Разлике у односу на степен урбаности места у којем живе су очекиване. 

Становници руралних подручја чешће користе слободно време за одмор, највероватније 
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који га немају и у овој групи релативно мали – 2.5%. Становници градова чешће се 
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 Насупрот разликама према средини у којој живи, које нису изражене, разлике у 

коришћењу слободног времена према степену образовања су видљивије. Они који су 
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у односу на оне са средњим образовањем, а нарочито у односу на више и високо 

образоване. Наиме, 16% оних са основном школом, 11.6% са средњим образовањем и 

8.2% испитаника са завршеним факултетом се одлучује да у слободно време спава, 

односно ништа не ради. Овакав податак, међутим, не чуди јер и највећи број 

незапослених долази из категорије најниже образованих (незапослени и домаћице).  

Високообразовани у осам пута већем броју наводе да им је један од три омиљена 

начина за провођење слободног времена посета установама културе. Такође, проценат 

оних који слободно време највише воле да проводе уз телевизију, новине и музику се 

смањује са порастом степена образовања испитаника. Читање књига је једна од 

омиљених активности код три пута већег процента високообразованих него код оних са 

завршеном основном школом (књиге у слободно време чита 11.3% испитаника са 

основним образовањем, 22.7% средње образованих и 33.7% испитаника са завршеним 

факултетом). Креативним активностима бави се највећи проценат високо образованих 

испитаника. Дакле, када је реч о културним активностима, уколико се гледање 

телевизије сврста у строго медијске навике, а не у културне, може се закључити да 

образовање има највећи утицај од свих наведених независних варијабли.  
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Табела 3: Најчешће активности у слободно време према степену урбаности места у 
којем живи и према степену образовања испитаника 

Активности 
Средина Образовање 

урбана рурална ОШ ССС ВШ,ВСС 
спавам, досађујем се 9.4% 14.3% 16.0% 11.6% 8.2% 

одлазим у биоскоп,позориште, 
галерије,музеје,концерте 8.1% 3.6% 1.4% 5.1% 11.2% 

време у кругу породице 45.6% 55.5% 54.2% 51.3% 43.4% 
одлазим на спортске догађаје,утакмице 5.5% 7.2% 7.1% 5.8% 6.3% 

гледам ТВ,слушам музику,читам новине 46.3% 54.4% 61.8% 49.8% 43.2% 
излазим у кафиће,клубове 16.7% 10.7% 9.4% 15.6% 14.3% 

претражујем интернет,играм игрице  28.2% 21.1% 15.6% 26.8% 27.8% 
одлазим у спортске кладионице,казина 3.5% 2.5% 2.8% 4.4% 1.1% 

читам књиге 28.2% 18.1% 11.3% 22.7% 33.7% 
бавим се спортом,шетам,рекреирам се 16.8% 10.6% 9.0% 13.5% 19.2% 

пишем,сликам,свирам... 5.4% 3.6% 3.8% 3.6% 6.9% 
идем у куповину,шопинг 10.7% 6.8% 7.5% 10.2% 8.4% 

дружим се са пријатељима,посећујем рођаке 47.4% 49.0% 44.8% 49.1% 48.2% 
немам слободног времена 0.9% 2.5% 1.9% 1.8% 0.8% 

нешто друго  2.1% 2.7% 4.7% 1.4% 2.7% 

 
Приказ 5: Тенденција упражњавања појединих активности према образовној 
структури испитаника 

 

16%
11.6%

8.2%

61.8%
49.8% 43.2%

1.4% 5.1%

11.2%
11.3%

22.7%
33.7%

ОШ ССС ВШ,ВСС

Спавам,досађујем се ТВ,новине,музика Посета културним установама Читање књига
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 Иако приходи домаћинства не утичу пресудно на начин провођења слободног 

времена приметно је да што су ти приходи већи да испитаници чешће слободно време 

проводе на културним садржајима у установама културе, да у мањем проценту током 

слободног времена спавају или не раде ништа, чешће излазе у кафиће и клубове, и у 

најмањем проценту слободно време проводе уз телевизију и новине.  

4.1.2. Афинитет испитаника ка појединим активностима  

Афинитети испитаника ка појединим садржајима сагледани су преко питања које 

показује колико анкетирани воле или не воле одређене активности. Акценат и 

интересовање истраживача било је усмерено на културне активности, али је било 

интересантно и шта, поред културе, испитаници генерално воле да раде.  

Oд укупног броја испитаних грађана њих 190 (12.2%) изразито воли, a 472 (30.3%) 

воли да посећује културне програме у слободно време (позоришне, музичке, филмске, 

музејске/ галеријске). Ипак, само 6.5% испитаних посету овим садржајима наводи као 

једну од три омиљене активности у времену које није испуњено обавезама.  

Од установа културе, испитаници највише воле да посећују биоскопе (63.5%), 

потом позоришта (53.9%), па галерије и музеје (33.4%). Од музичких садржаја у 

слободно време највише воле да слушају народну музику (38.1%), па рок (32.5%), док су 

класична и џез музика најмање омиљени.  
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Приказ 6: Афинитет испитаника ка појединим активностима 
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  Занимљиво је да 57.1% испитаних истиче да воли да чита књиге у слободно време 

иако њих 24.6% то сврстава у три омиљене активности. Може се рећи да само они који 

изразито воле да читају (њих 23.4%) заиста то и упражњавају као једну од 

најомиљенијих начина испуњавања слободног времена.   

Грађани највише воле дружење, боравак у природи и лагану рекреацију, изласке, 

а потом гледање телевизије, филмских садржаја у биоскопу. Установе културе, иако се 

изјашњавају да воле у високом проценту, ретко посећују. Дакле, активности из области 

културе нису приоритетан начин провођења слободног времена.  

Ипак, интересантно је сагледати разлике у афинитетима између појединих група. 

Родне разлике највидљивије су у сфери позоришта (X2=122.513, df=5, p=.000, V=0.28) и 

читања књига (X2=138.088, df=5, p=.000, V=0.30) којима су значајно више окренуте жене 

него мушкарци. Мање изражене разлике постоје и код посете музеју и галерији 

(X2=49.597, df=5, p=.000, V=0.18), биоскопу (X2=43.985, df=5, p=.000, V=0.17), и 

бављењу уметничким активностима (X2=43.358, df=5, p=.000, V=0.17) ка којима такође 

већи афинитет имају особе женског рода. Дакле, може се закључити да су културним 

активностима више окренуте жене, што су показала и ранија истраживања 

културне партиципације и публике (Mrđa 2010, Mrđa 2011a, Mrđa 2011b, Cvetičanin i 

Milankov 2011, Субашић, Опачић 2013).    

 Старосне разлике у афинитетима у области културе и медија, очекивано су  

најизраженије код претраживања интернета и играња компјутерских игара (X2=363.510, 

df=10, p=.000, V=0.34) и код посете биоскопу, где (у оба случаја) највећу наклоност 

показују најмлађи (X2=133.805, df=10, p=.000, V=0.21). Нешто слабија разлика присутна 
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је и код афинитета ка рок музици коју у односу на најстарију групу (50 и више година) 

више воле млађе генерације (15-49 година), док су старије генерације више везане за 

народну музику.   

Табела 4: Афинититети ка појединим активностима према родној и старосној 
структури испитаника (у %) 

Активности у области 
културе и медија (у%) 

Род Узраст 
Женски Мушки 15-29 30-49 50+ 

воли не 
воли воли не 

воли воли не 
воли воли не 

воли воли не 
воли 

Одлазак у позориште 65.3 11.8 40.5 27.4 52.1 19.6 55.3 17.8 54.1 19.9 
Одлазак у биоскоп 69.2 11.0 56.7 16.0 76.5 11.0 67.8 8.0 48.6 20.9 

Слушање класичне музике 25.8 38.3 22.7 48.2 22.8 44.3 21.4 43.0 29.5 41.1 
Слушање џез музике 23.5 44.7 20.9 49.8 24.1 47.3 21.7 46.3 22.0 47.6 
Слушање рок музике 43.5 29.7 50.4 31.6 54.6 23.5 55.4 23.3 31.3 43.7 

Слушање народне музике 52.4 26.4 55.0 25.4 46.6 28.5 47.3 29.9 65.8 17.6 
Одлазак у галерију/музеј 39.1 24.9 26.6 37.1 29.5 31.0 30.0 30.4 40.1 30.4 

Претраживање интернета/игре 58.6 22.0 61.9 23.6 82.1 7.0 68.8 11.5 34.8 47.0 
Гледање телевизије 70.2 8.4 69.7 8.7 62.0 11.5 70.2 9.1 75.6 6.0 

Читање новина/магазина 61.2 12.7 56.5 18.8 52.1 20.0 58.9 15.4 63.6 11.0 
Читање књига 68.4 10.9 42.9 27.4 57.8 19.5 57.2 17.9 56.2 17.7 

Бављење уметнич.активношћу 28.9 37.4 19.3 50.6 28.3 40.5 23.9 39.8 22.4 49.6 

 

 Разлике према степену урбаности места у којем живе и према степену образовања 

испитаника су много израженије у поређењу са родним и старосним разликама. У свим 

сегментима културне партиципације већи афинитет показују становници градских 

подручја и испитаници са завршеним факултетом. Разлике нису изражене једино на 

пољу читања новина и магазина код урбане/руралне популације и наклоњености 

телевизијским садржајима и читању новина и магазина према степену образовања.  
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 Кад је реч о разликама према средини у којој испитаници живе, оне су 

најизраженије у: 

• већој окренутости џез музици урбане популације (X2=109.791, df=5, p=.000, 

V=0.27),  

• народној музици коју више воли становништво руралних крајева (X2=91.964, 

df=5, p=.000, V=0.24),  

• читању књига где већи афинитет показују становници градских средина 

(X2=70.511, df=5, p=.000, V=0.21), и  

• слушању рок музике где су већи љубитељи становници урбаног подручја 

(X2=60.257, df=5, p=.000, V=0.20).  

Разлике у корист урбаног становништва, иако мање изражене, постоје и код 

великог броја других активности – позориште (X2=50.290, df=5, p=.000, V=0.18), 

биоскоп (X2=40.537, df=5, p=.000, V=0.16), слушање класичне музике (X2=54.049, df=5, 

p=.000, V=0.19), посета музеју/галерији (X2=58.638, df=5, p=.000, V=0.19), 

претраживању интернет садржаја и игрању компјутерских игара (X2=40.560, df=5, 

p=.000, V=0.16) и културним стваралаштвом (X2=54.699, df=5, p=.000, V=0.19). Рурално 

становништво поред тога што више воли да слуша народну музику, још једино више од 

становника градских подручја воли да гледа телевизију (X2=54.321, df=5, p=.000, 

V=0.19), док разлике у афинитету према дневној штампи и магазинима нема.  

 Изражене образовне разлике постоје у свим културним активностима где се јасно 

показује тенденција раста афинитета ка појединим садржајима са растом степена 

образованости испиитаника. Она је најуочљивија код читања књига (X2=200.979, df=10, 
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p=.000, V=0.26), посета позоришту (X2=173.073, df=10, p=.000, V=0.24), посећивању 

музеја/галерија (X2=135.463, df=10, p=.000, V=0.21), и слушању класичне (X2=122.758, 

df=10, p=.000, V=0.20), односно џез музике (X2=118.004, df=10, p=.000, V=0.20). Обрнута 

тенденција, да афинитет расте са опадањем степена образовања приметна је само код 

народне музике коју изражено највише воле да слушају они који су завршили основну 

школу (X2=116.563, df=10, p=.000, V=0.19).   

Табела 5: Афинититети ка појединим активностима према родној и старосној 
структури испитаника (у %) 

Активности у области 
културе и медија 

Средина у којој живе Степен образовања 
Урбана Рурална основно средње више/високо 

воли не 
воли воли не 

воли воли не 
воли воли не 

воли воли не 
воли 

Одлазак у позориште 59.2 15.2 44.5 25.7 27.2 32.0 49.2 22.3 75.5 7.2 
Одлазак у биоскоп 67.6 11.0 56.1 17.5 42.8 24.8 63.7 13.1 72.8 7.8 

Слушање класичне музике 29.0 37.5 16.3 52.3 11.3 59.6 20.4 48.6 36.8 25.4 
Слушање џез музике 29.0 39.3 10.3 61.1 9.8 65.7 19.1 52.1 33.8 30.2 
Слушање рок музике 52.5 25.3 36.3 40.0 25.8 53.1 45.7 31.3 58.0 18.9 

Слушање народне музике 45.6 32.2 67.9 14.7 72.3 14.5 58.0 23.0 37.9 35.9 
Одлазак у галерију/музеј 37.9 25.2 25.3 40.0 16.9 47.4 28.9 34.6 49.0 15.7 

Претраживање интернета/игре 64.9 19.4 51.5 28.6 37.5 46.0 61.4 20.4 67.1 16.6 
Гледање телевизије 65.4 10.3 77.9 5.6 78.0 3.2 71.8 8.5 62.8 11.0 

Читање новина/магазина 57.2 15.8 62.3 13.3 49.3 17.4 60.8 15.4 60.1 13.3 
Читање књига 63.8 14.5 45.2 25.5 25.3 39.4 53.2 19.8 77.9 6.7 

Бављење уметнич.активношћу 28.8 38.3 16.8 52.7 17.9 55.4 21.4 48.6 33.0 29.8 

 

Може се закључити да су становници урбаних подручја и они високог 

образовања знатно више окренути културним садржајима у односу на ниже 

образоване испитанике и становнике руралних средина.  
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Такође се, генерално гледано, може рећи да ће степен образовања и ниво 

урбаности места у којем појединац живи пре одредити спремност на културну 

партиципацију него његов род и узраст (иако и они имају утицај на 

партиципацију). На то свакако снажно утиче чињеница да се установе културе 

највећим делом налазе у градским подручјима и да је, опште узев, у градским 

подручјима културна понуда богатија, као и чињеница да у овим областима, према 

Попису становништва Републике Србије из 2011. године, живи 84.7% више и 

високо образованог становиштва Србије5.       

 

4.2. Културне навике  
Посећивање догађаја из области културе представља конкретан и мерљив 

показатељ културног активизма појединаца и друштва у целини. У Србији се годишње 

организује преко 900 манифестација из области културе6, а претпоставља се да је њихов 

број и већи, јер организатори манифестација често мењају форму и број манифестација 

које организују. Овом броју треба додати и редовне програме институција културе на 

свим нивоима територијалне организације. У Србији сваки град или општина има бар 

једну установу културе, а најчешће две до три установе, у којима се одвијају различити 

програми из културе и уметности, али са значајним разликама у врсти, структури и 

учесталости тих програма. 

                                                           
5 http://popis2011.stat.rs/?page_id=1077  
6 Агенда манифестација (http://zaprokul.beograd.com/AgendaManifestacija/Search.aspx) и необјављени подаци Завода за 
проучавање културног развитка 

http://popis2011.stat.rs/?page_id=1077
http://zaprokul.beograd.com/AgendaManifestacija/Search.aspx
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Резултати истраживања су показали да је 78.72% испитаних посетило барем 

једном неки културни садржај у последњих 12 месеци, од којих је 13.74% посетило само 

једну врсту културног догађаја, док су остали посетили два и више догађаја.  

Приказ 7: Удео оних који су барем једном присуствовали неком културном 
садржају у години која је претходила анкетирању 

 
Међутим, сваки посетилац културних догађаја не може се сматрати публиком. 

Стога ће у овом извештају бити искомбинована два модела структуре публике. Један је 

модел Кита Дигла који публику дели на: 1. посетиоце (Attenders) који имају позитиван 

став према садржајима у култури и посећују исте; 2. заинтересоване (Intenders) који 

имају позитиван став према културним садржајима, али не иду на њих; 3. индиферентне 

(The Indifferent) који немају јасан став према културним програмима нити жељу да на 

истим присуствују; 4. нељубитеље културе (The Hostile) који имају негативан став о 

културним садржајима и немају потребу да их посећују. Други модел је ревидирана 

форма Диглове поделе коју су користили аутори публикација Културне потребе, навике 

78.7%

Партиципирали у културном 
садржају бар једном у 
протеклих 12 месеци



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

38 
 

и укуси грађана Србије и Македоније (Cvetičanin 2007) и Културне праксе грађана Србије 

(Cvetičanin, Milankov 2011). Ова подела „полази од поделе на две групе испитаника у 

погледу њихових културних потреба (оних који воле и оних који не воле одређени тип 

уметности, односно имају/немају мотивацију да у одређеном типу културних 

активности учествују) и на две групе испитаника у погледу њихових културних навика 

(оне који су у годину дана пре анкетирања похађали културне догађаје у тој области и 

оне који их нису похађали). Логички, међу овим групама могуће су четири комбинације. 

Прву групу чине они које смо назвали „активном публиком“. То су испитаници који воле 

одређени тип уметности, имају мотивацију да учествују у културним активностима и 

који су фактички партиципирали у тим културним активностима у посматраном 

периоду. Другу групу смо назвали „потенцијалном публиком“. Њу чине испитаници који 

воле одређени тип уметности, имају мотивацију да учествују у културним активностима, 

али у посматраном периоду у њима нису учествовали. Они који немају склоности ка 

одређеним типовима културних активности, али су фактички, у посматраном периоду, 

ипак били посетиоци културних догађаја одређеног типа (пратећи неког, опонашајући 

неког или једноставно „убијајући време“) представљају трећу групу испитаника. Њих 

смо назвали „принудном публиком“. И на крају, четврту групу чине испитаници који 

нити имају мотивацију да учествују у културним догађајима одређеног типа, нити су пак 

у њима учествовали. Ову групу смо одредили као „не-публику“ (Cvetičanin, Milankov 

2011: 24).  

У односу на модел који су користили Цветичанин и Миланков, извештај 

Културне потребе и навике грађана Србије уводе једну измену. Цветичанин и Миланков 
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су анкетиране који нису имали став о културним садржајима, односно нису показивали 

мотив, а одлазили су на садржаје из културе сврстали у „активну публику“. Измена у 

овом извештају је да ће такви појединци бити сврстани у „принудни публику“, јер они 

иако не показују став, одлазе на културне програме као и „принудна публика“, под 

утицајем неког другог, да би попунили слободно време и сл. Са друге стране они који су 

индиферентни према културним садржајима, и не посећују их, сврстани су у извештају 

у „не-публику“7.  

Међутим, публику је могуће анализирати на два начина – као активизам у оквиру 

своје социодемографске групе који показује колико је испитаника који припадају 

одређеној категорији (родној, старосној, образовној и месту становања); и кроз 

структуру активне публике која показује ко су појединци који су, вођени наклоношћу 

према неком садржају, заиста и били на догађајима. 

4.2.1. Навике и публика у култури генерално 

Према културним садржајима, у Србији грађани највише афинитета показују ка 

филмским садржајима и биоскопу, а потом ка читању књига. Најмање омиљени садржај 

је џез музика, коју и слуша и посећује најмањи број људи.  

Садржаје увек посећује већи број људи у односу на активну публику која и воли 

и учествује на културним садржајима. Ту разлику прави принудна публика која на 

                                                           
7 С обзиром на то да је истраживање Цветичанина и Миланков Културне праксе грађана Србије спроведено у оквиру 
Завода за проучавање културног развитка и да је база података истраживања из 2010. године доступна, резултати ће 
бити рекодирани, односно дефинисани по моделу у овом извештају ради могућности поређења. Такође, модел 
коришћен у истраживању 2005 разликује се у домену потенцијалне и принудне публике, те ће поређена бити вршена 
само у домену активне публике и не-публике.  
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садржаје иде иако нема дефинисан став или показује негативан став према одређеним 

програмима.  

Са друге стране љубав према одређеном програму покаже већи број испитаника 

у односу на оне који га у пракси и посете. Ту разлику чини потенцијална публика која 

иако има афинитет, односно мотивацију, ипак не задовољи ту своју потребу. Једини 

изузетак су музејски садржаји на које иде већи број грађана у односу на оне који показују 

афинитет. Разлог томе може бити чињеница да је посета музејима често додатна 

активност неких садржаја, као што су организована путовања пензионера, на пример, 

или организоване посете од стране ученика и студената у оквиру школске, односно 

студентске праксе и редовне наставе.       

Табела 6: Упоредни приказ посећености различитих културних садржаја 

Тип садржаја Воли 

Посети у години дана И воли и 
посети 

(активна 
публика) 

бар 
једном 1-3 4-6 7-12 12+ ни-

једном 

Филмски 63.5% 52.6% 29.3% 13.8% 6.4% 3.1% 47.4% 43.5% 
Позоришни 53.9% 45.2% 27.2% 10.6% 4.6% 2.7% 54.8% 35.9% 
Џез музика 22.3% 8.9% 6.6% 1.3% 0.4% 0.6% 91.1% 5.8% 

Класична музика 24.4% 11.5% 8% 2.4% 0.9% 0.2% 88.5% 6.8% 
Поп/рок музика 32.5% 22.8% 25.8% 4.9% 1.6% 0.5% 77.2% 22.6% 
Народна музика 38.1% 21.7% 17.3% 2.8% 0.5% 1.1% 78.3% 16.1% 

Музејски/галеријски 33.4% 40.4% 28.5% 7% 2.4% 2.5% 59.6% 23% 
Читање/библиотека 57.1% 43.6% 16.9% 9.4% 6.6% 10.7% 56.4% 34.6% 
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Приказ 8: Публика различитих садржаја у култури  

 
 
На навике у области културне партиципације доста утиче занимање, односно 

образовање испитаника. Највећи афинитет ка различитим културним програмима 

показују стручњаци, уметници и особе које обављају руководеће функције. Међу 

испитаницима који нису у радном односу најактивнији су студенти и ученици. Најмање 

активни у култури су пољопривредници и особе са радничким занимањима, али и 

пензионери у категорији радно неактивног становништва.  

 
 
 

43.5%

35.9%

34.6%

23.0%

22.6%

16.1%

6.8%

5.8%

20.2%

18.4%

23.0%

10.7%

24.4%

37.9%

17.9%

16.7%

9.4%

9.5%

9.1%

17.9%

10.3%

5.6%

4.8%

3.1%

26.9%

36.2%

33.3%

48.4%

42.7%

40.4%

70.5%

74.4%

Филмски

Позоришни

Библиотека

Музејски/галеријски

Поп/рок музика

Народна музика

Класична музика

Џез музика

Активна публика Пасивна публика Принудна публика Не-публика



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

42 
 

Табела 7: Посећеност програма према занимању/радној позицији испитаника (у %) 

Тип садржаја 

Показују афинитет Посећују садржаје 
Највише  

(% оних који 
воле) 

Најмање  
(% оних који 

воле) 

Највише  
(% оних који су 

били) 

Најмање  
(% оних који су 

били) 

Филм 
студенти (80.4) 

руководиоци(78.4) 
уметници (72.7) 

пољопривр.(35.6) 
пензионери(44.7) 

уметници (90.9) 
студенти (89.6) 

стручњаци (77.4)   

пољопривр.(20.3) 
пензионери(21.3) 

Позориште 
руководиоци(83.8) 
стручњаци (74.4) 
уметници (63.6) 

пољопривр.(18.6) 
унифор. лица (25) 

уметници (81.8) 
стручњаци (75.2) 

руководиоци(70.3) 

пољопривр.(16.9) 
пензионери(29.8) 

радници (27.8) 

Џез музика стручњаци (39.1) 
уметници (36.4) пољоприв.(3.4) 

стручњаци (8.3) 
уметници (8.2) 

руководиоци(6.2) 

пољопривр.(1.7) 
пензионери (3) 
радници (3.6) 

Класична музика 
уметници (54.5) 
стручњаци (43.6) 

руководиоци(43.2)  

пољоприв.(8.5) 
унифор.лица (6.3) 

уметници (45.5) 
стручњаци (30.8) 

пољопривр.(1.7) 
радници (4.9) 

пензионери (7.2) 

Поп/рок музика 
предузетници (67.9) 

стручњаци (67.7) 
уметници (63.6) 

пољоприв.(23.7) 
пензионери(24.1) 

студенти (62) 
унифор.лица(56.2) 

пензионери (7.7) 
пољопривр.(6.9) 

Народна музика пензионери (77.6) 
пољоприв.(76.3) стручњаци (21.8) студенти (31.9) 

руководиоци (25) 

службеници (11.1) 
стручњаци (15.2) 
пољоприв. (15.3) 

Музејски/галеријски уметници (63.6) 
стручњаци (52.6) 

униф.лица (18.8) 
радници(21.1) 

службеници(27.8) 

стручњаци (69.2) 
студенти (58.7) 

нижи струч.(52.5) 

пољопривр.(11.9) 
радници (24.9) 

Читање/библиотека 
стручњаци (79.7) 

руководиоци(75.7) 
нижи струч.(70.1) 

Пољоприв.(8.5) 
студенти (77.6) 

стручњаци (60.2) 
руководиоци(56.8) 

пољопривр.(6.8) 
радници (29.1) 

пензионери (29.1) 

  

Материјално стање, односно приходи домаћинстава испитаника, не утичу у 

великој мери на културну партиципацију, и утицај зависи од типа програма. Тако, 

највећи утицај приходи врше на посету биоскопима (Х2=115.682, df=12, p=.000, V=0.2), 

затим на посету позоришним програмима (Х2=73.598, df=12, p=.000, V=0.16), па 

музејима (Х2=63.544, df=12, p=.000, V=0.15), историјским споменицима (Х2=63.248, 

df=12, p=.000, V=0.15), и концертима поп/рок музике (Х2=49.152, df=12, p=.000, V=0.13).  
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4.2.2. Навике и публика на филмским садржајима 

Филмски садржаји су најпосећенији програм у култури који годишње посети 

преко половине анкетираних. Најчешће се биоскоп посећује 1-3 пута годишње (29.3%), 

али и преко петине анкетираних то чини барем једном у 3 месеца (23.1%).  

На посећивање филмских садржаја не утиче род испитаника, али демографске 

карактеристике старост, образовање и степен урбаности средине у којој анкетирани 

живи имају известан утицај.   

У односу на два претходна слична истраживања у Србији посета филмским 

садржајима се повећала, највише у домену најчешћих посетилаца, који биоскоп посете 

више од 4 пута годишње. Њих је у 2015. години 23.3%, за разлику од 2010. године када 

их је било 12.5%, односно 17.4% у 2005. години. 

   
Приказ 9: Посета филмским садржајима односно одговор на питање „Колико сте 
пута у последњих 12 месеци посетили филмску пројекцију/биоскоп“ 
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Табела 8: Учесталост посећивања филмских садржаја у 2015. години у 12 месеци 
који су претходили анкетирању, према роду, старости, степену образовања и месту 
живљења (у %) 

у % ниједном 1-3 
пута 4-6 пута 7-12 пута 12 + 

пута 
Без 

одговора Статистика 

РОД 
Женски  47.1 28.6 14.5 6.7 2.6 0.5 Нема статистичке 

значајности Мушки 47.4 30.1 12.8 5.8 3.6 0.3 
СТАРОСТ 

15-29 22.3 35.8 24.3 12.5 4.8 0.5 X2=264.434,  
df=10, p=.000, 

V=0.29 
30-49 41.7 35.4 14.1 5.3 3.1 0.3 
50 и више 71.8 17.7 5.6 3.0 1.5 0.4 

ОБРАЗОВАЊЕ 
основно 72.,3 16.4 6.6 3.3 1.4 0.0 X2=112.227,  

df=10, p=.000, 
V=0.19 

средње 49.6 29.1 13.6 4.6 2.7 0.5 
више/високо 31.5 35.5 17.6 10.3 4.6 0.4 

СРЕДИНА У КОЈОЈ ЖИВИ 
урбана 40.9 30.1 16.4 8.4 4.0 0.2 X2=67.689,  df=5, 

p=.000, V=0.21 рурална 58.6 27.7 8.9 2.7 1.4 0.7 

 

 Битно је напоменути да иако испитаници са вишим приходима домаћинста нешто 

чешће посећују филмске садржаје, не може се рећи да посета биоскопу и сличним 

просторима за филм пресудно зависи од висине породичних прихода. 

Приказ 10: Проценат оних коју били/нису били у биоскопу у претходних 12 месеци 
према месечним приходима домаћинства 
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  У поређењу са просечном посетом биоскопима у Европској унији8, примећује се 

да грађани Србије подједнако посећују биоскопе. Ипак, грађани западних европских 

земаља су чешћи посетиоци филмских пројекција, док су грађани средње и југоисточних 

европских земаља ређи посетиоци у односу на Србију.  

 
Приказ 11: Посета садржајима у поређењу са земљама ЕУ, односно проценат оних 
који су барем једном посетили биоскопски програм у 12 месеци који су претходили 
анкетирању  

 

                                                           
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf  
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4.2.2.1. Посетиоци на филмским садржајима 

Бисокопи имају највећу активну публику од свих културних садржаја, односно 

највећи број оних који воле филмске садржаје и посећују биоскопске дворане. 

Компарација резултата показује да је бројност активне публике биоскопа порастао у 

односу на 2010. годину (Cvetičanin, Milakov 2011), али да има готово исти ниво посете 

истраживања рађеног 2005. године, где је забележено 46.1% активне публике (Cvetičanin 

2007: 124). Овакво стање је разумљиво јер је 2005. године још увек радио велики број 

биоскопа у Србији. Међутим, развој нових технологија, застарелост опреме и 

приватизација довеле су до континуираног смањивања броја сала из године у годину, да 

би потом, са трендом отварања нових мултиплекс биоскопа, не само у главном граду, 

већ и у другим градовима (Крагујевац, Нови Сад, Ниш, Панчево, Зрењанин итд.) као и 

покретање 3Д мобилног биоскопа који је обилазио (и даље обилази) места у којима 

биоскоп више није активан, довео до нове популаризације и повећања посете филмским 

пројекцијама. Такође, са све већом популарношћу филмова који су рађени у 3Д 

технологији, који се ретко могу гледати код куће, расте и бројност публике која долази 

да ужива у оваквим филмским остварењима (Субашић, Опачић, Дамњановић 2013).  

 
Приказ 12: Биоскопска публика 2010. и 2015. године 
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Приказ 13: Тенденција кретања активне биоскопске публике и не-публике у три 
поменуте године 

 
 Када је о регионалној расподели реч, највећи удео активне филмске публике има 

Београдски регион, па Војводина, западна Србија и Шумадија, и на крају јужна и источна 

Србија, која има и највећи проценат оних који не воле или су равнодушни према 

филмској уметности, па и не иду у биоскопе. Удео активне публике у Београду је 

очекиван јер главни град има највећи број биоскопа и  најсавременију опрему у њима. 

Такође, има и бројне значајне филмске фестивале који не постоје у другим градовима, а 

имају и добру посету.  

Приказ 14: Активизам филмске публике према регионима  
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4.2.2.2. Структура активне филмске публике 

Структура оних који уз своју наклоност заиста и посете филмску пројекцију 

показује да су најчешћа активна публика жене (57.2% према 42.8% мушкараца), средњих 

година, из урбане средине са завршеном средњом школом и/или факултетом. Приходи 

не утичу на посету биоскопима тако да готово подједнако иду они који изјављују да су 

им породични приходи до 60.000 динара и они који зарађују преко 60.000 динара.  

 
Приказ 15: Структура активне биоскопске публике 

 
  

4.2.2.3. Активизам унутар социо-демографских група на филмским садржајима 

Активна публика: Слика о активним посетиоцима филмских садржаја показује 

значајне разлике унутар социодемографских група. Удео активних посетилаца је на 

сличном нивоу и код мушкараца и код жена (45.8% жена и 40.4% мушкараца су активни 

посетиоци у својој родној групи). Ипак, значајне разлике су приметне у старосним 

групама, где су млади од 15 до 29 година значајно активнији од осталих – готово две 

трећине младих посетило је филмску пројекцију у години која је претходила анкетирању 

(65.3%), а са друге стране то је учинило 46.8% испитаника од 30 до 49 година и 23.1% 

старијих од 49 година. Разлика у уделу активних посетилаца је изражена и у образовним 

групама – 58% високообразованих су активна филмска публика, 40.7% 
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средњеобразованих и 20.2% испитаника са основним образовањем.  Урбана популација 

такође има значајно већи удео активних посетилаца филмских садржаја – 49.9% урбане 

и 31.6% руралне популације су активна публика.  

 
Приказ 16: Проценат активне публике у социодемографским групама, односно 
проценат оних који у оквиру своје групе воле и иду на културне садржаје  

 
 Потенцијална публика: Потенцијална публика, односно љубитељи филмских 

садржаја који ипак нису у могућности да их посећују, бројнија је међу особама женског 

рода (23.4% према 16.3% особа мушког рода), затим међу руралним становиштвом у 

односу на урбану популацију (24.5% према 17.7% урбане популације). Када је реч о 

образовању потенцијална публика има сличан удео међу средњеобразованим и 

испитаницима са завршеном основном школом (23.3% код средњеобразованих и 20.7% 

код испитаника са основним образовањем), а најмањи удео је међу високообразованим 

који најбоље успевају да реализују своју љубав према филму (14.9%). Када је реч о 

старосним групама, највећи удео потенцијалне публике имају најстарији (25.6%), потом 
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испитаници средњих година од 30 до 49 година (21%), док најмлађи имају најмањи удео 

потенцијалне публике (11.3% воле, а не иду).  

 
Приказ 17: Проценат потенцијалне публике у социодемографским групама, 
односно проценат оних који у оквиру своје групе воле, али не иду на културне 
садржаје одређеног типа  

 
 
 Не-публика: Највише оних који нити воле/немају став, нити иду на филмске 

садржаје је у групи испитаника са основном школом (49.8%), у односу на 

средњеобразоване (26.3%) и високообразоване (16.4%). Такође, међу руралним 

становништвом већи је проценат оних који не воле, немају став и не иду у биоскоп 

(33.2%) у односу на урбану популацију (23%). Удео не-публике већи је међу мушком 

популацијом (30.9%) у односу на жене (23%). Када је реч о узрасту испитаника не-

публика је најбројнија међу најстаријима, где нешто мање од половине не воли/нема став 

и не иде на филмске пројекције, односно у биоскопске дворане.  
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Приказ 18: Проценат не-публике у социодемографским групама, односно проценат 
оних који нити воле/немају став нити иду на културне садржаје одређеног типа  

 
  

Активна филмска публика су дакле, чешће припаднице женског рода из 

урбаних средина, младе и високообразоване. Са друге стране не-публику у нешто 

већем проценту чини рурално становништво, основног образовања, од 50 и више 

година, мушког рода. Потенцијалну филмску публику најчешће чине жене старије 

од 49 година из руралног подручја са завршеном средњом школом, те у том 

сегменту треба тражити будућу публику. Из наведених разлога пажњу би требало 

усмерити на рурална подручја где четвртина становника изјављује да воли, али не 

иде на филмске програме. Ово би подразумевало организовање превоза до 

биоскопа за грађане руралних подручја, позив путујућим биоскопима да гостују у 

локалним школама или домовима културе.  Филмску публику у Европској унији 

такође најчешће чине младе високообразоване жене. 
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4.2.2.4. Зашто се биоскопи не посећују чешће? 

Биоскопске пројекције испитаници првенствено не посећују због недостатка 

времена које наводи 40.2% анкетираних. На другом месту као разлог нередовније посете 

грађани Србије истичу непостојање биоскопских пројекција у месту у којем живе 

(17.7%), што и не чуди, јер су биоскопи у малим урбаним, а посебно у руралним 

срединама реткост (Субашић, Опачић, Дамњановић 2013). Трећи најчешћи разлог је 

висина цена улазница коју истиче 17.4% испитаника, а потом недостатак интересовања 

у 16.9% случајева.  

У погледу родне структуре, жене у мањој мери показују незаинтересованост од 

мушкараца за биоскопске пројекције. Наиме, жене не посећују биоскопе и због високих 

цена улазница, и због ретких биоскопских пројекција у њиховом месту становања, а на 

четвртом месту наводе незаинтересованост, док је незаинтересованост код мушкараца 

наведена као други разлог, после недостатка времена.  

Када је реч о годинама испитаника примећује се да у биоскопе млади не иду 

чешће јер немају довољно слободног времена, а затим због високих цена улазница, док 

припадници средње генерације у биоскоп не иду због недостатка времена, али и због 

ретких биоскопских пројекција у њиховом месту становања. Најстарији грађани 

првенствено нису заинтересовани за биоскоп, али и немају довољно времена.  

Такође, разлике у разлозима непосећености биоскопа примећују се код 

образовања испитаника, те испитаници са (не)завршеном основном школом у биоскоп 

не иду због личне незаинтересованости, а затим због недостатка времена и ретких 

биоскопских пројекција у њиховом месту становања, док грађани са завршеном средњом 
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школом и факултетом у биоскоп не иду јер немају довољно слободног времена и јер 

сматрају да су улазнице за биоскопске пројекције скупе.  

Гледајући место становања испитаника закључује се да је недостатак времена 

основни разлог за непосећеност. Други најчешћи разлог грађана који живе у градовима 

су скупе улазнице, док грађани који живе у руралним срединама у својим местима нису 

често у прилици да посете неку биоскопску пројекцију. Да се у мањим местима све ређе 

одржавају биоскопске пројекције, због недостатка и због застареле опреме, потврђује и 

истраживање Завода за проучавање културног развитка, Биоскопи у Србији (Субашић,  

Опачић, Дамњановић 2013) и база података Завода за проучавање културног развитка, Е 

– култура9. Грађани свих региона као примарни разлог непосећивања наводе недостатак 

времена. На друго место грађани Београдског региона истичу високе цене улазница за 

пројекције. Са друге стране, грађани преостала три региона као други најчешћи разлог 

стављају ретко одржавање филмских пројекција у местима у којима живе. Наиме, 24.8% 

грађана Војводине, 18.3% грађана Западне Србије и Шумадије и 21.5% грађана 

Југоисточне Србије сматра да се у месту њиховог становања ретко одржавају биоскопске 

пројекције, док то мисли свега 4.1% грађана Београдског региона. Овакви одговори су 

очекивани јер Београд има највећи број квалитетно опремљених сала. Међутим, 

савремени биоскопи изискују и веће трошкове одржавања опреме и набавке филмова 

што доводи до повећања цена улазница за биоскопске пројекције. Такође, савремене 

(мултиплекс) биоскопе добило је још неколико великих градова у Србији (Крагујевац, 

Нови Сад, Ниш, Панчево, Зрењанин…), али се ипак велики број градова и руралних 

                                                           
9 http://e-kultura.net/wp-content/uploads/2015/12/Kultura_2014.pdf   

http://e-kultura.net/wp-content/uploads/2015/12/Kultura_2014.pdf
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средина ослања на застарелу опрему и сале, што смањује и број и квалитет пројекција. 

Према томе, не чуди податак да се значајан број грађана жали на недовољан број 

пројекција у свом месту становања.  

 
Табела 9: Разлози за непосећивања биоскопа – према роду, старости, месту 
становања и образовању 

 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 18.2% 13.9% 9% 9.9% 28% 17.1% 13.8% 27.7% 14.1% 13.2% 

недостатак 
времена 36.5% 41.4% 44.8% 46% 49.4% 27.8% 38% 25.4% 40.3% 43.3% 

скупе 
улазнице 17.1% 17.2% 21.8% 14.9% 15.9% 18.2% 15.4% 16.9% 17.7% 16.6% 

лош квалитет 
програма 8.4% 7% 10% 8.1% 5.2% 8.5% 6.1% 5.2% 7.7% 8.6% 

непостојање 
програма 17.5% 17.5% 12.5% 18.6% 20% 14.3% 23.2% 23% 17.5% 15.5% 

 

 Као и грађани Србије, и грађани европских земаља као најчешћи разлог зашто 

чешће не посећују биоскоп наводе недостатак времена (30% анкетираних). Међутим, за 

разлику од грађана Србије који на друго место стављају непостојање биоскопских 

пројекција у месту становања, грађани ЕУ истичу недостатак интересовања (25% 

анкетираних). Битно је истаћи да се и грађани ЕУ не опредељују за чешћи одлазак у 

биоскоп због високих цена улазница (22%). Приметно је да грађани југоисточне Европе 

у већем проценту наводе недостатак филмских пројекција у местима становања у односу 

на развијеније земље, које имају и боље организовану биоскопску мрежу. 
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Приказ 19: Разлози непосећивања филмских садржаја у поређењу са ЕУ 

  
 

4.2.3. Навике и публика на позоришним и музичко-сценским садржајима 

Компарација резулатата у три поменута истраживања, рађених у протеклих 10 

година у Србији, показује да посећеност позоришних садржаја континуирано расте у 

петогодишњим размацима од 2005. године. Ипак, неопходно је поменути методолошку 

разлику последњег истраживања у односу на претходна два. Наиме, истраживања из 

2005. и 2010. године давала су одговор на питање „Колико сте пута у последњих 12 

месеци посетили позориште?“. Истраживање из 2015. године, у складу са ЦДИС 

методологијом, даје одговор на питање „Колико сте пута у последњих 12 месеци ишли 
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у позориште/на музичко-сценски, играчки програм?“. Дакле, методологија није 

укључивала посету само професионалним позориштима (институцијама), већ присуство 

свим врстама позоришних и сценских садржаја попут путујућих позоришта, аматерских 

позоришта, трупа. Уколико позоришним садржајима, у анализи додамо балетске и 

оперске програме, проценат се незнатно мења, јер се ова врста програма најчешће и 

изводи у већим позориштима у Србији.  

Ранија истраживања рађена у Србији бавила су се посетама само позориштима, У 

истраживању из 2005. године, позоришта у Србији посећивало је 29.9% (односно није 

посећивало 70.1%) грађана Србије (Cvetičanin 2007: 99), а према истраживању из 2010. 

године позориште је посећивало 34.2% испитаника (односно није посећивало 65.8% 

испитаних). У 2015. години позоришним садржајима присуствовало је 45.2% 

испитаника, односно заједно позоришним, оперским и балетским програмима 

присуствовало је 46.5% грађана. На све три врсте програма у публици је седело свега 

2.7% испитаних грађана. 

 
Приказ 20: Посета позоришним садржајима односно одговор на питање „Колико 
сте пута у последњих 12 месеци посетили позоришни садржај?“ 
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 На посећивање позоришних садржаја утичу сви испитивани социодемографски 

показатељи, али незнатно. Наиме, најјачи, статистички релевантан утицај, код одлуке да 

се посети позориште има степен образовања, где двоструко већи број више и високо 

образованих посећује овај тип културних програма у односу на испитанике који имају 

само основно образовање. Такође, високообразовани имају највећу учесталост у 

посећивању ових садржаја (10.7% одлази на позоришне представе барем једном у два 

месеца). Значајан утицај на посећивање позоришта има и место у којем испитаник живи. 

Овакав податак је очекиван јер је становницима урбаних подручја позориште 

доступније.  

Битно је поменути да и родна припадност врши утицај, јер су жене и бројније и 

редовније у публици на позоришним садржајима. Родна структура показује да је у 

протеклих годину дана позоришну публику чинило 60.7% жена и 39.3% мушкараца. Ове 

разлике у структури позоришне публике су у складу са ранијим истраживањима 

позоришне публике (Mrđa 2010) где је позоришну публику чинило 64.4% жена и 36.6% 

мушкараца.  

У извесној мери и узраст испитаника прави разлику у посећивању позоришних 

садржаја, па се најмлађи најчешће налазе у публици позоришта. Не може се рећи да 

приходи значајно опредељују посећивање позоришних програма, али је приметно да 

тенденција посете позоришта расте са приходима домаћинствима. Уз овај податак треба 

истаћи и методолошку напомену, да трећина анкетираних није дала одговор на питање 

о приходима.   
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Табела 10: Учесталост посећивања позоришних садржаја у 2015. години у 12 месеци 
који су претходили анкетирању, према роду, старости, степену образовања, месту 
становања и месечним приходима домаћинства испитаника (у %) 

 ниједном 1-3  
пута 

4-6 
пута 

7-12 
 пута 

12 + 
пута 

Без 
одговора Статистика 

РОД 
Женски  49.1 29.8 11.9 5.7 3.1 0.5 X2=24.098,  df=5, 

p=.000, V=0.12 Мушки 61.1 24.0 9.1 3.3 2.2 0.3 
СТАРОСТ 

15-29 43.5 32.0 13.3 7.2 3.8 0.3 
X2=40,679,  df=10, 

p=.000, V=0.11 30-49 54.7 27.7 10.7 4.5 1.9 0.5 
50 и више 62.5 23.1 8.6 2.6 2.8 0.4 

ОБРАЗОВАЊЕ 
основно 78.4 15.0 3.3 1.4 1.9 0.0 X2=156.370,  

df=10, p=.000, 
V=0.23 

средње 60.4 25.0 7.9 4.0 2.3 0.5 
више/високо 33.6 36.3 18.9 6.9 3.8 0.4 

СРЕДИНА У КОЈОЈ ЖИВИ 
урбана 46.9 30.3 13.1 5.8 3.6 0.3 X2=76.250,  df=5, 

p=.000, V=0.22 рурална 68.9 21.3 6.1 2.5 1.1 0.5 
ПРИХОДИ ДОМАЋИНСТВА 

До 30.000 дин 70.2 22.1 4.3 1.2 1.6 0.8 
X2=77.194,  df=15, 

p=.000, V=0.16 
30.001-60.000 57.2 25.1 10.0 5.3 2.3 0.0 
60.001-100.000 39.0 33.2 17.9 6.3 3.1 0.4 
Преко 100.000 36.4 35.4 16.2 9.1 3.0 0.0 

 

 У поређењу са посетом у ЕУ, грађани Србије чешће посећују позоришне 

садржаје. То показују сва три истраживања. Битно је ипак узети у обзир да је 

истраживање из 2015. године под позоришним садржајима подразумевао све типове 

позоришних и музичко-сценских програма, а не само посету професионалним 

позоришним установама. То је повећало проценат оних који посећују овај тип садржаја 

(45.2%) и у односу на 2010. (34.2%)  и 2005. (29.9%) у Србији, и у односу на ЕУ. Наиме, 

позоришне представе се често одржавају у поливалентним центрима, школама, и другим 
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институцијама и јавним просторима. Независно од последњег, и резултати претходна 

два истраживања показала су да су грађани Србије изнад просека у односу на земље ЕУ 

према посећености позоришних садржаја.   

 
Приказ 21: Посета позоришним садржајима у поређењу са ЕУ, односно проценат 
оних који су га барем једном у 12 месеци који су претходили анкетирању  

 
4.2.3.1. Публика позоришних садржаја 

Од оних који изјављују да воле позоришне садржаје, њих 35.9%, односно више 

од трећине и посети те програме, односно чине активну публику. У поређењу са 

претходним истраживањем рађеним 2010. године  активна публика је порасла за 7.4%, а 

бројност не-публике се смањио за 5.8%.  
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Приказ 22: Позоришна публика 2010. и 2015. године 

 

 И у поређењу са истраживањем из 2005. године активна публика се повећала са 

тадашњих 29.1% на 35.9% у 2015. години, док је не-публика остала на готово истом 

нивоу (37.4% у 2005; 36.2% у 2015).     

 
Приказ 23: Тенденција кретања активне публике и не-публике у три поменуте 
године 

 
 Може се закључити да у последњих 15 година позоришна публика бележи 

умерени раст од око 7% у односу на 2005. и 2010. годину.  

 По регионима, највећу активну позоришну публику имају грађани Војводине, 

који имају и најмањи удео не-публике када је о овом типу садржаја реч. Након Војвођана 

следе Београђани као највећи љубитељи позоришних представа. Позориште најмање 
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воле, па га и не посећују, односно највећи удео не-публике има Регион западне Србије и 

Шумадије, иако има већи удео активне публике у односу на Регион Јужне и Источне 

Србије. Грађани западне Србије су и најмање спремни да иду у позориште зато што 

условно речено, морају, јер имају најмањи удео принудне публике.   

 
Приказ 24: Структура позоришне публике према регионима  

 

4.2.3.2. Структура активне позоришне публике 
Активну позоришну публику великом већином чине жене (65.4% према 34.6% 

мушкараца). Публика је најчешће високо или средње образована из урбаних средина, и 

старији од 30 година. Ипак, ни млади нису слабо активни. Приходи не утичу пресудно 

на посету позоришним садржајима. Више од половине активне позоришне публике су 

високообразовани (50.4%), више од три четвртине становници градских подручја (78%).  
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Приказ 25: Структура активне позоришне публике 

 
 

4.2.3.3. Активизам унутар социодемографских група на позоришним садржајима  

Активна публика: Када се сагледа удео активних посетилаца унутар група којима по 

својим карактеристикама испитаници припадају, закључује се да су у односу на 

супротан пол изражено активније жене – 43% жена воли и иде на позоришне садржаје, 

док то исто чини 27% мушкараца. У погледу узраста приметно је да удео активне 

публике опада са растом броја година. Најактивнији су млади од 15 до 29 година (40.5% 

су активни посетиоци), потом следе испитаници од 30 до 49 година (35.8%) и они са 50 

година и више (32.5%). Образовно, најактивнији су више и високо образовани међу 

којима је 58.2% активна позоришна публика, док међу средњеобразованима њен удео 

износи 29.5%, односно 11.3% међу испитаницима са основним образовањем.   
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Приказ 26: Проценат активне публике у социодемографским групама, односно 
проценат оних који у оквиру своје групе воле и иду на културне садржаје одређеног 
типа  

 
  

Потенцијална публика: Преглед потенцијалне публике унутар 

социодемографских група, односно оних који воле позоришне садржаје, али их не 

посећују, показује да је она бројнија код особа женског рода (22.3%), него код 

мушакараца (13.5%). Такође, бројнија је међу руралном популацијом у односу на урбану 

(15.9% у урбаној, 22.5% у руралној), што је и очекивано због мање доступности 

позоришта у руралним подручјима, тако да они који воле позоришне садржаје имају 

ограничене могућности да њима присуствују, иако имају мотивацију.  

Када је реч о старосним групама, највећи удео потенцијалне публике имају 

најстарији (21.6%), потом испитаници средњих година од 30 до 49 година (19.6%), док 

најмлађи у најмањој мери не успевају да задовоље своју љубав према позоришту (11.5% 

воле, а не иду). Посматрано према степену образовања, највећи удео потенцијалне 

публике имају испитаници средњег нивоа образовања (19.7%) потом више и високо 

образовани (17.2%), па испитаници основног образовања (16%).  
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Приказ 27: Проценат потенцијалне публике у социодемографским групама, 
односно проценат оних који у оквиру своје групе воле, али не иду на културне 
садржаје одређеног типа  

 
 

 Не-публика: Стање унутар социодемографских група показује да највећи удео не-

публике имају испитаници основног образовања – чак 61.5% изјављује да не воли/нема 

став и не иде на позоришне програме. Код средњеобразованих тај проценат је 40.2, а код 

високообразованих 16.4%. Слична ситуација је и код удела не-публике у групама према 

месту становања. Удео не-публике је већи међу руралним становништвом (45.2%, према 

30.8% не-публике међу урбаном популацијом). У старосним групама је проценат не-

публике нешто већи код најстаријих у односну на друге две категорије.  
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Приказ 28: Проценат не-публике у социодемографским групама, односно проценат 
оних који нити воле/немају став нити иду на културне садржаје одређеног типа  

 
  

Може се закључити да активна позоришна публика најчешће долази из 

урбаних средина, женског је рода, и реч је о младим и високообразованим особама. 

Са друге стране не-публику у највећем делу чини рурално становништво, основног 

образовања, старије од 29 година, мушког рода. Потенцијална публика је сегмент 

значајан за повећање публике, те пажњу треба усмерити на жене, старије од 29 

година, средњег образовања, из руралне средине. И у случају ЕУ, позоришну 

публику најчешће чине младе високообразоване жене.   

 

4.2.3.4. Зашто се позоришта не посећују чешће? 

Грађани Србије позоришне садржаје првенствено не посећују чешће због 

недостатка времена који као разлог истиче 30.1% анкетираних. На другом месту је 

недостатак интересовања (22.4%), па неодржавање програма у месту становања 

испитаника (21.5%).  
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Позоришне представе жене најчешће не посећују због недостатка времена 

(31.4%), ретког одржавања таквог програма (22.4%) и због висине цене улазница 

(21.1%), док мушкарци као први разлог наводе недостатак интересовања (29.9%), као 

други недостатак времена (28.6%), а готово петина (19.5%) због ретког одржавања 

позоришних представа у њиховом месту становања.  

Млади и грађани средње генерације у позориште најчешће не иду због недостатка 

времена. Ипак, млађи испитаници на другом месту наводе незаинтересованост, а они од 

30 до 49 година ретко одржавање позоришних представа, што је за грађане од 50 и више 

година први разлог непосећивања, а следи га недостатак времена.  

Грађани са (не)завршеном основном школом на првом месту као разлог издвајају 

незаинтересованост, а затим ретко одржавање таквог типа програма. Грађани са 

завршеном средњом школом немају времена, али ни интересовања, док они са 

завршеном високом школом немају довољно времена, али сматрају и да не постоји 

довољно позоришних представа у њиховом месту становања. Такође, више од петине 

високообразованих грађана (21.1%) сматра да су улазнице за позоришне представе 

скупе.  

Недовољно слободног времена је за грађане који живе у урбаном подручју први 

разлог непосећивања позоришних представа, а више од петине њих сматра да су 

улазнице скупе. Са друге стране, грађани који живе у руралном подручју не посећују 

често позоришне представе јер се оне не одржавају у њиховом месту, али и јер немају 

времена, или су незаинтересовани.  
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Најмање слободног времена, али и интересовања за посету позоришту имају 

становници Београдског региона, док грађани Западне Србије и Шумадије сматрају да 

се позоришне представе ретко одржавају, те их из тог разлога и ретко посећују. По 

питању висине цена улазница, 29.3% грађана Београдског региона не посећује 

позоришта управо због скупих улазница за представе.  

Табела 11: Разлози за непосећивања позоришта – према роду, старости, месту 
становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 29.9% 14.2% 23% 19.3% 22.9% 19% 25.7% 39.9% 23.3% 9.9% 

недостатак 
времена 28.6% 31.4% 32.3% 34.3% 23.5% 32.5% 25.7% 20.7% 30.5% 34.2% 

скупе 
улазнице 11.6% 21.1% 16.5% 15.4% 18.3% 20.6% 9.8% 7% 16.8% 21% 

лош квалитет 
програма 8.5% 8.4% 8% 9.2% 7.6% 9.1% 7.3%   7.5%     

7.4% 10.1% 

непостојање 
програма 19.5% 22.4% 19% 19.4% 24.8% 17% 28.4% 23.5% 19.5% 23.1% 

 

 Позоришта се у ЕУ чешће не посећују због недостатка интересовања него због 

недостатка времена, док је у Србији ситуација обрнута. Поред Србије, још се једино у 

Румунији недостатак времена истиче као главни разлог непосећивања позоришта.  
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Приказ 29: Разлози непосећивања културних садржаја у поређењу са ЕУ 

 
 

4.2.4. Посећеност балетских/оперских садржаја 

Балетске и оперске представе у Србији у последњих годину дана посетило је 5.4% 

грађана. Грађани Србије су на овим представама најчешће ишли једном до 3 пута (3.6% 

од укупног броја испитаних. Уколико се балетске и оперске представе гледају 

појединачно уочава се извесна разлике у корист балетских представа које је најмање 

једанпут у последњих годину дана посетило 6% испитаника, док је оперске представе  у 

датом временском периоду посетило 4.8% грађана. Резултати истраживања показали су 

да су посетиоци балетских и оперских садржаја најчешће и посетиоци позоришних 

представа. Тако је свега 1% (14 испитаника) посетило балет и оперу, али не и позориште. 
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Због мале фреквенције посећености, у овом извештају публика балетских и 

оперских представа неће бити анализирана према структури кроз активну, принудну, 

потенцијалну и не – публику, с напоменом да и овим садржајима у великој мери одговара 

структура позоришне публике.   

Приказ 30: Проценат испитаника који су у последњих 12 месеци најмање једном 
посетили балетску или оперску представу 

 
 

У поређењу са резултатима истраживања спроведеног 2010. године примећује се 

да се удео публике балетских и оперских представа није мењао, односно тада је 5.3% 

грађана посећивало овај тип културних догађаја.  

 

Приказ 31: Посета балетским и оперским садржајима односно одговор на питање 
„Колико сте пута у последњих 12 месеци ишли на балет/оперу?“ 
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Жене су чешћи посетиоци балетских и оперских представа, те је у последњих 

годину дана два пута више жена него мушкараца уживало на овим догађајима – 7.5% 

жена и 3.3% мушкараца. Образовање и место становања испитаника представљају једне 

од одлучујућих фактора за посећивање балетских и оперских представа, док узраст 

испитаника није пресудан. Наиме, са порастом нивоа образовања испитаника расте и 

учесталост посећивања балета и опере. Тако је 5.6% високообразованих, 4.6% 

средњеобразованих и 0.7% нижеобразованих у последњих годину дана најмање једанпут 

било на овом типу културног догађаја.  

Такође, 4,5 пута више грађана урбаних подручја посећује балет и оперу, што је и 

очекиван резултат јер се према подацима Завода за проучавање културног развитка 

балетске и оперске представе веома ретко одржавају у мањим местима, а самосталне 

балетске или оперске установе културе не постоје у Србији (Лазаревић (ур.) 2011).  

Гледајући према регионима у Србији, балетске и оперске представе највише посећују 

грађани Војводине, а затим грађани Београда и Региона Западне Србије и Шумадије.  

Балетске и оперске представе се одржавају најчешће у већим градовима у Србији, или 

као сопствени програм или као гостујући програм, а последњих година се у и многим 

модерним биоскопима одржавају пројекције балетских и оперских представа које се 

одржавају у светским метрополама, па је разлог непосећености балета и опера 

првенствено незаинтересованост за ове програме, а у мањој мери непостојање, односно 

ретко одржавање таквих програма.   

Када је реч о узрасту испитаника закључује се да учесталост посећености 

балетских и оперских представа не зависи од узраста, те је у последњих годину дана 
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најмање једном на балетској или оперској представи било 3.6% младих, 3.9% грађана 

који имају од 30 до 49 година и 3.4% најстаријих испитаника.  

Приказ 32: Проценат публике у социодемографским групама, односно проценат 
оних који су најмање једанпут посетили балетску или оперску представу 

 

 Балетске и оперске представе се, од културних програма, најмање посећују у 

Србији, али и у другим земљама ЕУ. Треба истаћи да је у истраживању Еуробарометра 

из 2013. године грађанима постављено питање „Колико пута сте у последњих 12 месеци 

посетили балет/играчки перформанс/оперу?“ , док су грађани Србије 2015. године били 

питани колико су пута посетили само балет и оперу. Постоји вероватноћа да је због тога 

проценат грађана ЕУ који посећује наведене програме нешто већи у односу на Србију. 

  Грађани западноевропских земаља значајно чешће посећује овај тип програма у 

односу на становнике средње и југоисточне Европе. И у ЕУ и у Србији најчешћа публика 

су високообразоване жене из урбаних средина.  
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Приказ 33: Посета балетским и оперским садржајима у поређењу са ЕУ, односно 
проценат оних који су га барем једном посетили у 12 месеци који су претходили 
анкетирању  

 
4.2.4.1. Зашто се балетске/оперске представе не посећују чешће? 

Грађани Србије су по питању посећивања балетских/оперских садржаја најчешће 

незаинтересовани (41.2%), а потом као разлог непосећивања наводе недостатак тих 

програма у месту становања (35.9%). На трећој позицији је недостатак времена (11.7%), 

а затим скупе улазнице (7.6%). 

 За балетске и оперске представе незаинтересовано је више од половине 

мушкараца (50.7%) и нешто мање од трећине жена (32.8%). Они су најчешће млади и 

ниже образовани, живе у руралним подручјима Србије и то насељеним местима 

Београдског региона.  
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Највећу заинтересованост показују високообразовани грађани који имају више од 

50 година и живе у Војводини. Због недовољно слободног времена овај тип културних 

програма не посећују високообразоване, старије жене које живе у градовима у 

Војводини. Са друге стране, 40% жена и 30.4% мушкараца балетске и оперске представе 

не посећује због непостојања таквог типа програма у месту становања испитаника. Из 

наведеног разлога ове представе чешће не посећују старији, високообразовани грађани 

из Региона Јужне и Источне Србије.  

 
Табела 12: Разлози за непосећивања балетских и оперских представа – према роду, 
старости, месту становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 50.7% 32.8% 47.3% 40.9% 36.4% 38.8% 45% 50.7% 46.1% 27.7% 

недостатак 
времена 34.2% 39.3% 38.9% 40.1% 32% 39.1% 33% 24.1% 37.1% 42.8% 

скупе 
улазнице 7.5% 9.2% 8.9% 7.5% 8.9% 9.3% 6.7% 5.8% 8.9% 8.8% 

лош квалитет 
програма 6.5% 6% 7.4% 6.1% 5.3% 6.9% 5% 4.8% 5.6% 7.8% 

непостојање 
програма 15.4% 18.3% 14.3% 16.5% 19.7% 14.2% 22% 18.7% 15.4% 19.1% 

 

 И грађани ЕУ, као и становници Србије, као разлог непосећивања ових програма 

наводе недостатак интересовања као примаран (50%), а на друго место стављају 

недостатак времена (18%). Румунија је једина земља ЕУ у којима је главни разлог 

непосећивања недостатак таквих програма у месту становања испитаника (30%). 
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4.2.5. Навике и публика на музичким садржајима  

Иако грађани у највећем проценту воле да слушају народну музику у слободно 

време, најпосећенији музички садржаји су концерти поп/рок музике. Поп/рок концерте 

је посетила трећина испитаника, а концерте народне музике нешто више од петине 

испитаних. Међутим, резултати показују да су кафане са живом музиком најчешће 

алтернатива концертима народне музике. Тако, 66.2% грађана изјављује да је у 

последњих годину дана посетило барем једном кафану са живом музиком. Битно је 

истаћи да трећина грађана барем једном у три месеца посети ту врсту садржаја. Може се 

закључити да грађани знатно чешће посећују јавне догађаје народне музике, него што је 

то видљиво уколико се пажња усмери искључиво на концерте.  

Најмање посећени су концерти џез музике на које у току године оде мање од 10% 

анкетираних. Може се рећи да се ситуација од 2010. године није значајно променила у 

погледу публике музичких догађаја.  

Kада се сагледа укупна посећеност музичких садржаја, у 2015. години 49.5% 

грађана је било барем на једној врсти музичког догађаја. У односу на 2010. годину 

концертна публика бележи незнатан пад. Наиме, у истраживању из 2010. године 53%  

испитаних посетило је барем један концерт у години која је претходила анкетирању. 
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Приказ 34: Посета музичким садржајима односно одговор на питање „Колико сте 
пута у последњих 12 месеци посетили музички садржај“ 

 
  

Родна припадност не утиче на присуство јавним музичким садржајима. Са друге 

стране место становања има известан утицај, па тако становници урбаних подручја више 

посећују концерте џез и класичне музике. Разлог томе је свакако и чињеница да су ови 

музички садржаји реткост у руралним срединама, ако их уопште и има. Такође, 

становници урбаних подручја нешто више посећују концерте поп/рок музике, док у 

погледу народне музике нема статистички значајних разлика. Узраст испитаника 
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највећи утицај врши код посете поп/рок концерата, на које млади до 29 година знатно 

чешће одлазе у односу на старије испитанике. Незнатан утицај врши и образовање када 

је реч о концертима класичне и џез музике које више од осталих посећују 

високообразовани. Генерално високообразовани најчешће посећују музичке концерте, 

изузев у случају народне музике где је посећеност у образовним групама уједначена.  

 
Табела 13а: Учесталост посећивања музичких садржаја у 2015. години према роду, 
старости, степену образовања и месту живљења ( у %) 

КОНЦЕРТИ (у %) Нијед-
ном 

1-3  
пута 

4-6  
пута 

7-12 
 пута 

12 + 
пута Статистика 

Н
А

РО
Д

Н
А

 М
У

ЗИ
К

А
 род Женски  79.1 17.0 2.4 0.7 0.8 нема стаистичке 

значајности Мушки 77.3 17.6 3.4 0.3 1.4 

старост 
15-29 69.1 23.5 3.8 1.0 2.5 

X2=33.809,  df=8, 
p=.000, V=0.11 30-49 80.8 15.5 2.3 0.5 1.0 

50 и више 81.9 15.0 2.8 0.2 0.2 

образо-
вање 

основно 79.7 15.6 2.8 0.5 1.4 
нема стаистичке 

значајности средње 77.4 18.3 2.4 0.7 1.2 
више/високо 79.1 16.3 3.6 0.2 0.8 

место урбана 80.5 15.2 2.7 0.6 1.0 нема стаистичке 
значајности рурална 74.2 21.1 3.1 0.4 1.3 

П
О

П
/Р

О
К

 М
У

ЗИ
К

А
 род Женски  67.9 25.8 3.6 1.9 0.8 нема стаистичке 

значајности Мушки 66.3 25.7 6.6 1.3 0.1 

старост 
15-29 48.6 37.6 9.3 3.5 1.0 X2=169.521,  

df=8, p=.000, 
V=0.23 

30-49 62.3 30.2 5.4 1.6 0.5 
50 и више 86.7 11.8 1.1 0.2 0.2 

образо-
вање 

основно 85.0 11.7 1.9 1.4 0.0 
X2=52.085,  df=8, 
p=.000, V=0.13 средње 66.9 26.7 4.1 1.4 0.8 

више/високо 59.8 29.9 8.0 2.1 0.2 

место урбана 62.8 29.1 5.4 1.9 0.8 X2=27.263,  df=4, 
p=.000, V=0.13 рурална 75.0 19.7 4.1 1.1 0.0 
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Табела 13б: Учесталост посећивања музичких садржаја у 2015. години према роду, 
старости, степену образовања и месту живљења ( у %) 

КОНЦЕРТИ (у %) Нијед-
ном 

1-3  
пута 

4-6  
пута 

7-12 
 пута 

12 + 
пута Статистика 

Џ
ЕЗ

 М
У

ЗИ
К

А
 

род Женски  92.2 5.6 1.5 0.4 0.4 нема стаистичке 
значајности Мушки 89.9 7.7 1.0 0.6 0.8 

старост 
15-29 86.2 8.8 2.3 1.0 1.8 

X2=28.639,  df=8, 
p=.000, V=0.10 30-49 91.5 7.0 1.0 0.3 0.2 

50 и више 94.2 4.5 0.9 0.2 0.2 

образо-
вање 

основно 97.7 1.4 0.9 0.0 0.0 
X2=40.796,  df=8, 
p=.000, V=0.12 средње 92.7 5.3 0.7 0.5 0.8 

више/високо 85.2 1.2 2.5 0.6 0.4 

место урбана 88.3 9.0 1.6 0.5 0.6 X2=30.256,  df=4, 
p=.000, V=0.14 рурална 96.2 2.2 0.7 0.4 0.5 

К
Л

А
С

И
ЧН

А
 М

У
ЗИ

К
А

 

род Женски  87.2 9.0 3.1 0.7 0.0 нема стаистичке 
значајности Мушки 90.1 6.8 1.5 1.1 0.4 

старост 
15-29 86.7 9.8 2.0 1.3 0.3 

нема стаистичке 
значајности 30-49 90.2 6.8 2.3 0.3 0.3 

50 и више 87.6 8.2 2.8 1.3 0.0 

образо-
вање 

основно 94.8 4.2 0.5 0.5 0.0 
X2=64.319,  df=8, 
p=.000, V=0.15 средње 92.0 5.8 1.8 0.2 0.2 

више/високо 79.2 13.9 4.4 2.3 0.2 

место урбана 84.1 11.4 3.3 1.0 0.2 X2=55.747,  df=4, 
p=.000, V=0.19 рурална 96.4 2.0 0.7 0.7 0.2 

 

 Нешто више од трећине грађана ЕУ у години дана посети неки музички концерт, 

док то чини готово половина становника Србије. У поређењу са резултатима 

Еуробарометар истраживања из 2013. године, Србија је при врху по питању посећености 

музичких концерата.  
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Приказ 35: Посета музичким садржајима у поређењу са ЕУ, односно проценат оних 
који су барем једном посетили овај програм у 12 месеци који су претходили 
анкетирању  

 
4.2.5.1. Публика музичких садржаја 

Када се сагледа структура укупне публике на свим музичким садржајима, највећи 

део чини не-публика, више од половине анкетираних не воли/нема став о музичким 

садржајима и не посећује их. Ипак структура према појединачним музичким правцима 

показује нешто другачију слику. Истраживање из 2015. године показује да највише 

активне публике има поп/рок музика (22.6% воли да слуша и иде на концерте поп/рок 

извођача), па народна музика (16.1%). Најмање популаран музички правац је џез који 

има и највећу не-публику (готово три четвртине не воли и не посећује концерте џез 

музике). У поређењу са подацима из 2010. године, приметно је да се активна публика 

22%
23%
25%
26%

30%
33%
35%
36%
36%
37%

45%
49%

60%
61%

78%
77%
75%
74%

70%
67%
65%
64%
64%
63%

55%
51%

40%
39%

Пољска 2013
Грчка 2013

Румунија 2013
Италија 2013

Бугарска 2013
Француска 2013

ЕУ 2013
Хрватска 2013

Чешка 2013
В.Британија 2013

Немачка 2013
Србија 2015
Данска 2013

Шведска 2013

Били барем једном Нису били ни једном



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

79 
 

смањила у свим музичким правцима и то највише у корист потенцијалне публике, 

односно повећао се број оних који, иако воле, не иду на одређени тип музичких садржаја. 

У поређењу са подацима из истраживања 2005. године највећа промена је на пољу 

народне музике која је тада имала 8.2% активне публике, а у 2015. године тај проценат 

је удвостручен. У осталим правцима, структура публике је на сличном нивоу. Активну 

публику класичне музике чинило је 6.3% испитаника (59.9% не-публика), у поређењу са 

садашњих 6.8% (70.5% не-публика), док је активну публику рок музичких програма 

чинило 21.6% испитаника (44.9% не-публика), у поређењу са садашњих 22.6% (42.7% 

не-публика).  

 
Приказ 36: Музичка публика 2010. и 2015. године 
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 На основу података може се закључити да публика појединих музичких садржаја 

незнатно варира у последњих 10 година, односно да музички садржаји имају релативно 

стабилну публику. Изузетак је народна музика која показује значајније варијације од 

2005. до 2015.године.  

Приказ 37: Тенденција кретања активне публике у три поменуте године 

 
 
  Када је реч о музици коју испитаници воле да слушају, без обзира на посећивање 

таквих садржаја, суптилнија подела музичких праваца показује и љубитеље у појединим 

жанровима. Наиме, упитани за музички укус, испитаници у оквиру народне музике 

наводе да највише воле да слушају староградску (58.7% воли да слуша), потом изворну 

(55.1%), и на крају новокомпоновану музику (37.8%). У погледу социодемографских 

карактеристика значајну разлику праве узраст и образовање испитаника. Тако, готово 

све типове народне музике највише воле да слушају најстарији испитаници (од 50 и више 

година), основног образовања, а број љубитеља опада са годинама испитаника и са 

порастом њиховог нивоа образовања. Изузетак је староградска музика коју приближно 

једнако воле да слушају све образовне категорије.  
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Приказ 38: Тенденција кретања љубитеља три правца народне музике према 
узрасту и степену образовања 

 
Када је реч о поп/рок музици, резултати указују да ове правце значајно више воле 

млађе генерације и високообразовани, нарочито када је реч о страној музици. Генерално, 

испитаници највише воле да слушају домаћу поп музику (61.4% изјављује да воли да 

слуша домаћу поп музику), па домаћу рок музику (57.4%). Нешто мањи је проценат оних 

који воле да слушају страну поп и рок музику – 47.9% воли да слуша страну поп, a 44.5% 

страну рок музику.     

 
Приказ 39: Тенденција кретања љубитеља поп/рок музичких праваца према 
узрасту и степену образовања испитаника 
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 Поп и рок музику незнатно више воле да слушају становници урбаних подручја. 

Највећа разлика је приметна код стране музике коју изражено више слушају становници 

урбаних средина у односу на рурално становништво – (50.6% урбане популације и 38.3% 

руралне популације воли да слуша страну поп/рок музику). Када је о родној структури  

реч, и домаћу и страну поп музику слушају више жене (59.7% је наклоњено овој музици 

и 48.6% мушкараца), док су љубитељи рок музике родно уједначени (50.1% жена воли 

рок и 52% мушкараца). Посету музичким концертима, али искључиво поп и рок музике 

незнатно опредељују месечни приходи домаћинства испитаника (X2=49.152, df=12, 

p=.000, V=0.13). На концерте других музичких праваца приходи не утичу.  

 Када је реч о структури укупне публике музичких садржаја према 

социодемографским карактеристикама, публика на музичким садржајима је родно 

уједначена. Све остале социодемографске карактеристике праве разлику у структури 

публике. Регионално, структура публике зависи од музичког правца. Тако су 

најактивнији љубитељи класичне музике у Београду, па у Војводини. Војвођани имају и 

највећи удео потенцијалне публике, и такође 29.8% оних које воле класичну музику 

наводи да је разлог непосећивања концерата, недостатак таквих садржаја у месту у којем 

живе. Удео не-публике класичне музике је велики у свим регионима, а подједако велики 

у Региону Западне Србије и Шумадије и Региону Јужне и Источне Србије.  

 
 

 

 

 



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

83 
 

Приказ 40: Структура публике концерата класичне музике према регионима  

 

 Љубитеља џез музике који успевају да посећују концерте тог музичког правца 

највише има у Региону Војводине, иако је разлика у проценту активне публике међу 

регионима веома мала. Највећу потенцијалну публику има Београд, док не-публика у 

свим регионима прелази 70%, а у Региону Западне Србије и Шумадије достиже готово 

80%. 

 Приказ 41: Структура публике концерата џез музике према регионима  
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 Посета поп/рок концертима од стране оних који воле у слободно време да слушају 

овај жанр музике, највећа је у Региону Војводине и Београда, а нешто нижа у преостала 

два региона. Удео потенцијалне публике је висок у свим регионима. То значи да велики 

број грађана ужива у поп/рок музици у приватној сфери, али не посећује концерте. 

Најмања наклоност према поп/рок музици је међу грађанима Региона Западне Србије и 

Шумадије.  

  

Приказ 42: Структура публике концерата поп/рок музике према регионима  

 

 И када је реч о народној музици, у броју активне публике предњаче југоисточна 

и западна Србија, с тим да је знатно већи број оних који слушају народну музику, али не 

посећују концерте. Највећи удео потенцијалних слушалаца у структури публике 

карактеристика је свих региона.  Највећи удео не-публике је у Београду, где је и најмањи 

удео оних који воле народну музику, па тако и најмањи удео оних који посећују овај тип 

културних дешавања.   
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Приказ 43: Структура публике концерата народне музике према регионима  

 

4.2.5.2. Структура активне музичке публике 

Структура активне музичке публике зависи од музичког правца. Тако су на 

концертима класичне музике најбројније жене (61.9% према 38.1% мушкараца), 

припадници најстарије генерације, високообразовани и живе у урбаним срединама. Са 

друге стране џез музика више привлачи високообразоване грађане средњих година, 

такође из урбаних средина, док родних разлика нема. Активна публика поп и рок 

концерата је родно уједначена, старосно припада највише средњим генерација и 

младима, са најчешће завршеном средњом школом. Разлике према месту становања су у 

корист градске популације (76.3% према 23.7% руралног становништва). Народна 

музика, може се рећи, привлачи све категорије подједнако. Али значајнија разлика 

постоји у погледу степена образовања посетилаца, где концерте овог типа најчешће 

посећују грађани са завршеном средњом школом. Код концерата народне музике 

најмања је разлика према месту становања, односно ови концерти су нешто доступнији 

за рурално становништво у односу на остале музичке садржаје.   
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Приказ 44: Структура активне публике класичне музике 

 

Приказ 45: Структура активне публике џез музике 

 

Приказ 46: Структура активне публике поп/рок музике 

 

Приказ 47: Структура активне публике народне музике 
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4.2.5.3. Активизам унутар социодемографских група на музичким садржајима  

Активна публика: Када је реч о активној публици укупне музичке публике, 

старосна структура показује да је активна публика најбројнија међу младима, место 

становања указује да већински долази из урбаних подручја, а образовна структура да је 

чине највећим делом високообразовани. Приметна је и јасна тенденција опадања 

музичке публике са годинама испитаника, као и тенденција раста активне публике са 

степеном образовања. 

 
Приказ 48: Проценат активне публике у социодемографским групама, односно 
проценат оних који у оквиру своје групе воле и иду на културне садржаје одређеног 
типа  

 
  
 Када се активна музичка публика сагледа према социодемографским 

карактеристикама испитаника у појединим музичким правцима, може се закључити да 

су жене у односу на супротан пол активнија публика једино на музичким концертима 

класичне музике. Када је реч о узрасту, активна публика најбројнија је међу младима у 
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свим музичким правцима изузев када је реч о класичној музици. Највећи удео активне 

публике на овим музичким садржајима су најстарији, односно старији од 49 година.  

 
Приказ 49: Проценат активне публике у појединим жанровима према роду и 
узрасту, односно проценат оних који у оквиру своје групе воле и иду на ове 
културне садржаје  

 
 

Степен образовања утиче на активност у посећивању у правцу 

високообразованих који имају највећи удео активне публике у свим скоро свим 

музичким садржајима. Изузетак су концерти народне музике, које воли и посећује 

најмање високообразованих. И када је реч о месту становања, средина у којој испитаник 

живи значајно утиче на бројност активне публике. У готово свим музичким правцима 

активна публика у већој мери долази из урбаних подручја. Једино на концерте народне 

музике нешто више активне публике долази из руралне средине. 

      

 

Класика Џез Поп/рок Народна
Мушкарци 5.6% 6.3% 24.7% 17.3%
Жене 7.8% 5.2% 20.9% 15.1%

Мушкарци Жене

Класика Џез Поп/рок Народна
15-29 5.5% 8.0% 32.1% 20.9%
30-49 5.8% 5.6% 28.2% 13.9%
50+ 9.1% 4.4% 9.3% 15.2%

15-29 30-49 50+



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

89 
 

Приказ 50: Проценат активне публике у појединим жанровима према степену 
образовања и месту становања, односно проценат оних који у оквиру своје групе 
воле и иду на ове културне садржаје  

 
 

Потенцијална публика: Удео потенцијалне музичке публике у 

социодемографским групама односно оних који воле поједине музичке садржаје, али их 

не посећују, највећи је  међу високообразованима и старијима од 49 година иако разлике 

нису значајне. Родна и структура према месту становања показује да је потенцијална 

публика уједначена у оквиру ових категорија. 

 
Приказ 51: Проценат потенцијалне публике у социодемографским групама, 
односно проценат оних који у оквиру своје групе воле, али не иду на културне 
садржаје одређеног типа  
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ОШ ССС ВСС

Класика Џез Поп/рок Народна
Урбана 9.7% 8.2% 26.8% 14.4%
Рурална 1.5% 1.3% 15.2% 19.3%
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 Иако разлике у уделу потенцијалне публике у домену свих музичких праваца 

нису изражене, када се музички садржаји сагледају према појединим музичким 

правцима, разлике су нешто упечатљивије.  

Родна припадност испитаника не прави разлику у уделу потенцијалне публике. 

Међутим, разлике су израженије када је реч о старосној структури. То се посебно односи 

на старију популацију која највећим делом истиче да воли одређени музички правац, али 

не одлази на јавне садржаје ове врсте. Тако се више од половине најстаријих налази у 

категорији потенцијалне публике када је реч о народној музици. 

Приказ 52: Проценат потенцијалне публике у појединим жанровима према роду и 
узрасту, односно проценат оних који у оквиру своје групе воле, али ипак не иду на 
ове културне садржаје  

 
  

Образовање испитаника показује да је највећи удео потенцијалне публике у 

готово свим музичким правцима међу најобразованијима. Изузетак су концерти народне 

музике где скоро 60% испитаника са основном школом не одлази на концерте иако воли 

ову врсту музике. И према месту становања удео потенцијалне публике виши је у свим 

музичким жанровима у оквиру урбане популације, изузев када је реч о народној музици 

Класика Џез Поп/рок Народна
Мушкарци 17.2% 14.7% 25.7% 37.9%
Жене 18.6% 18.4% 23.3% 37.8%

Мушкарци Жене

Класика Џез Поп/рок Народна
15-29 17.3% 15.8% 22.3% 25.8%
30-49 16.0% 16.4% 27.9% 33.6%
50+ 20.9% 17.8% 22.3% 51.1%

15-29 30-49 50+
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где је рурално становништво значајно већа потенцијална публика (скоро половина, 

наспрам 31.4% урбане популације).  

Приказ 53: Проценат потенцијалне публике у појединим жанровима према степену 
образовања и месту становања, односно проценат оних који у оквиру своје групе 
воле, али ипак не иду на ове културне садржаје  

 
  

Не-публика: Када се сагледа удео не-публике, односно оних који изјављују да 

музичке садржаје не воле, изразито не воле, или пак немају став о њима, и не посећују 

их, приметно је да постоји тенденција да он расте са годинама живота испитаника и, са 

друге стране опада са повећањем степена образовања. Иако мушкарци и жене уједначено 

деле став да не воле, немају став и не посећују музичке концерте, он је чешћи код 

популације из руралних средина.   

 
 
 
 
 
 

Класика Џез Поп/рок Народна
ОШ 10.1% 8.1% 16.3% 56.9%
ССС 16.2% 14.8% 24.3% 40.8%
ВСС 23.7% 23.9% 28.5% 24.4%

ОШ ССС ВСС

Класика Џез Поп/рок Народна
Урбана 19.4% 20.8% 26.0% 31.4%
Рурална 15.2% 9.1% 21.5% 49.5%

Урбана Рурална
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Приказ 54: Проценат не-публике у социодемографским групама, односно проценат 
оних који нити воле/немају став нити иду на културне садржаје одређеног типа  

 
 Родна уједначност удела не-публике приметна је и код појединачних музичких 

жанрова. Жене су нешто више не-публика у поп, рок и народној музици, док су 

мушкарци мање наклоњени класичној и џез музици, иако разлике нису статистички 

значајне. Када је реч о старосној структури, изражено мање су најстарији наклоњени поп 

и рок музици у односу на млађе испитанике – 64.3% најстаријих су не-публика у овом 

жанру музике, за разлику од трећине испитаника средњих генерација и четвртине оних 

најмлађих.   

 
Приказ 55: Проценат не-публике према роду и узрасту, односно проценат оних који 
у оквиру своје групе не воле, немају став и не иду на ове културне садржаје  
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Класика Џез Поп/рок Народна
Мушкарци 72.8% 75.2% 40.5% 39.3%
Жене 68.6% 73.7% 44.5% 41.3%

Мушкарци 
Жене

Класика Џез Поп/рок Народна
15-29 69.4% 70.4% 26.3% 43.4%
30-49 74.3% 75.0% 34.3% 47.2%
50+ 66.6% 76.3% 64.3% 30.6%

15-29 30-49 50+
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У сфери образовања, највећи удео не-публике је међу најниже образованима. 

Изузетак је народна музика где највећи удео не-публике имају најобразованији. Место 

становања  утиче на удео не-публике на начин да је он већи међу руралном популацијом,  

изузев код народне музике где урбана популација има бројнију не-публику (49% урбаног 

становништва, а 24.8% руралне популације су не-публика).  

Приказ 56: Проценат не-публике у појединим жанровима према степену 
образовања и месту становања, односно проценат оних који у оквиру своје групе не 
воле, немају став и не иду на ове културне садржаје  

 
 

Може се закључити да активна музичка публика најчешће долази из 

урбаних средина, припада најмлађој генерацији, високообразованима, док род не 

утиче на активизам. Са друге стране не-публика најчешће долази из руралних 

подручја, из најстарије популације и има најнижи степен образовања. 

Потенцијална публика која уз адекватну анимацију најпре може постати активна 

публика, најчешће је из урбаних подручја, најстаријих генерација и из категорије 

високообразованих.   

Класика Џез Поп/рок Народна
ОШ 84.6% 89.5% 68.4% 22.8%
ССС 75.9% 77.8% 42.6% 36.6%
ВСС 55.4% 61.2% 31.3% 54.8%

ОШ ССС ВСС

Класика Џез Поп/рок Народна
Урбана 64.6% 67.5% 36.7% 49.0%
Рурална 81.3% 87.0% 53.5% 24.8%

Урбана Рурална
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Типичан представник активне публике концерата класичне музике, али и 

потенцијалне је високообразована жена из урбане средине која има 50 и више 

година. Типичан представник активне публике и џез и поп/рок концерата је 

високообразовани мушкарац из урбане средине, припадник млађих генерација (до 

30 година). Народна музика привлачи скоро подједнако све категорије испитаника, 

без значајних осцилација.   

 Слично као и у Србији, у ЕУ публика припада најмлађим генерацијама, 

високообразованима, с том разликом да је чешће реч о припадницима мушког 

пола, док је у Србији публика родно уједначена. 

 
4.2.5.4. Зашто се чешће не посећују концерти? 

Укупно концерте не посећује чешће 41.3% грађана због недостатка интересовања, 

док 23.3% као разлог чешћег непосећивања наводи слабу заступљеност таквих програма 

у месту становања. На трећем месту је недостатак времена (18%), док сваки десети 

грађанин наводи да су улазнице за ове садржаје скупе.   

Концерти класичне музике: Више од половине грађана нема интересовања за 

посећивање концерата класичне музике (51.4%), док мање од четвртине (24%) не 

присуствује редовније овим програмима због слабе заступљености у својој околини.  

За концерте класичне музике 53.2% мушкараца и 48.1% није заинтересовано. 

Поред недостатка интересовања, као најчешћи аргумент наводи се непостојање таквих 

програма у месту становања испитаника. Незаинтересованост је најчешћи разлог без 

обзира на узраст испитаника. Грађани руралних подручја показују већу 

незаинтересованост за концерте класичне музике, а међу њима се издвајају грађани 



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

95 
 

Београдског региона од којих 64.6% није заинтересовано за ове програме. Ниво 

образовања испитаника прави највеће разлике, те са порастом нивоа образовање расте и 

заинтересованост за концерте класичне музике – 65.3% нижеобразованих, 53.9% 

средњеобразованих и 37.4% високообразованих нема интересовања за ове програме. 

Табела 14: Разлози за непосећивања концерата класичне музике – према роду, 
старости, месту становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбано рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 53.2% 48.1% 53% 50% 48.7%  49.7% 51.8% 65.3% 53.9% 37.4% 

недостатак 
времена 11.7% 12.4% 12% 13.4% 10.6% 14% 8.6% 5.6% 11.8% 15.5% 

скупе 
улазнице 5.4% 6.1% 6.3%   5.3% 6% 6.5% 4.6% 1.9% 6.3% 6.5% 

лош квалитет 
програма 5.7% 5.3% 6.3%  5% 5.6% 6.2% 4.3%    5.6%     

4.1% 8.2% 

непостојање 
програма 21.7% 26% 21.3% 24.1% 26.1% 21.7% 28.2% 20.2% 21.5% 30.3% 

  

Концерти друге врсте музике: Концерти друге врсте музике такође нису чешће 

посећени услед недостатка интересовања као примарног разлога (30.7%), па због 

недостатка времена (24.2%). Трећи најчешћи разлог је непостојање таквих садржаја у 

свом окружењу (21.6%).  

Готово подједнак проценат и мушкараца и жена непосећивање концерата друге 

врсте музике оправдава незаинтересованошћу, недостатком времена и висином цена 

улазнице. Са друге стране, примећује се да порастом броја година расте број 

незаинтересованих за посећивање концерата, те 41.4% најстаријих, 26.5% припадника 
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средње генерације и 21.3% најмлађих грађана концерте најчешће не посећује због 

незаинтересованости, док због недостатка слободног времена концерте не посећује 

13.6% најстаријих испитаника, 28.8% испитаника средњих година и 27.5% најмлађих 

испитаника. Више од петине (20.5%) концерте не посећује због висина цена улазница, 

са чим се слаже двоструко мање (10.3%) најстаријих испитаника. По питању нивоа 

образовања, са порастом нивоа образовање смањује се незаинтересованост за чешћим 

посећивањем концерата, те је 45.1% нижеобразованих незаинтересовано, у односу на 

30.6% средњеобразованих и 22.5% високообразованих. Упоређивањем места становања 

испитаника уочава се да су грађани руралних подручја мање заинтересовани за 

посећивање концерата не-класичне музике.  

Табела 15: Разлози за непосећивања концерата друге врсте музике – према роду, 
старости, месту становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 30.8% 30% 21.3% 26.5% 41.4% 27.2% 36.1% 45.1% 30.6% 22.5% 

недостатак 
времена 23.7% 22.8% 27.5% 28.8% 13.6% 26.4% 17.5% 11.7% 25.3% 24.6% 

скупе 
улазнице 13.1% 14.8% 20.5% 12.8% 10.3% 16.1% 10.2% 10.8% 15.2% 13.7% 

лош квалитет 
програма 9.7% 7.4% 12.3%  6.6% 7.6% 9.1% 7.5%    8.5%  7.9% 9.9% 

непостојање 
програма 20.3% 22.7% 17.3% 16.8% 23% 24.1% 25.5% 22.5% 18.4% 27.1% 

 
 За разлику од становника Србије, који концерте чешће не посећују услед 

недостатка интересовања и непостојања довољног броја музичких програма, грађани ЕУ 
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концерте не посећују чешће због незаинтересованости и високих цена улазница. Грађани 

Румуније, слично грађанима Србије, као велики проблем непосећености наводе слабу 

заступљеност концерата у месту становања (30%).  

 
Приказ 57: Разлози непосећивања музичких садржаја у поређењу са ЕУ 

  

4.2.6. Навике и публика музејских/галеријских простора 

Компарација три поменута истраживања у Србији показује да бројност оних који 

посећују музејске, односно галеријске садржаје расте, јер их је 2005. године било 25.7% 

анкетиране популације, 2010. године 35.7%, а 2015. године 40.4%. Ипак, не може се рећи 

да су они редовна публика. Од укупног броја посетилаца највећи је број оних који су у 

музеју били једном до три пута – 2005. године 67.4% свих посетилаца је имао минималан 
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број посета понуђен у упитнику, 2010. године било их је 66%, а 2015. године 70.4%. 

Оних који изложбе (музејске и галеријске) посете чешће, односно барем једном у три 

месеца је мање од 10%. 

 
Приказ 58: Посета музеју/галерији, односно одговор на питање „Колико сте пута у 
последњих 12 месеци посетили музеј/галерију“ 

 

Анализа посетилаца музеја показује да је структура активних љубитеља музеја 

стабилна у последњих 10 година. Посматрани активизам у социодемографским групама 

показује да музеје незнатно чешће посећује женска популација (41.2% је посетило 

музејски/галеријски садржај) у односу на мушкарце (39.5%). То је показало и 

истраживање из 2010. (37.4% жена и 33.4% мушкараца посетило је музеј). И када се 

сагледа структура музејске публике у последњих годину дана, жене чине већину свих 

посетилаца – 55.2% посетилаца је женског, а 44.8% су посетиоци мушког рода. Ови 

налази слажу се са истраживањем Музејска публика у Србији из 2010. године, које је 

показало публику чине 54.3% жена и 46.7% мушкараца (Martinović, 2010: 10), као и са 

истраживањем Културне праске грађана Србије (2010) по којем је 56.6% публике у 

музејима/галеријама женског рода, а 43.4% су мушкарци.  
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Најснажније на посету музејским/галеријским садржајима утичу образовање и 

место становања. Више од половине високообразованих је посетило музеј/галерију 

барем једном у години која је претходила анкетирању, док то чини једна трећина 

испитаника са завршеном средњом школом, односно четвртина која има најнижи степен 

образовања. Када је реч о месту становања, ситуација је очекивана, јер су становништву 

у руралним подручјима музеји и галерије недоступнији у односу на урбану популацију. 

Тако око половине испитаника из урбане средине и око 30% становника из руралних 

подручја истиче да је посетило неку изложбу у 12 месеци пре анкетирања. Род и узраст 

испитаника не утичу на посећеност музеја и галерија, иако је незнатно више младих до 

30 година посетило ове садржаје у односу на старије генерације.  

 
Табела 16а: Учесталост посећивања музејских/галеријских садржаја у 2015. години 
у 12 месеци који су претходили анкетирању, према роду, старости, степену 
образовања и месту живљења (у %) 

(у%) ниједном 1-3  
пута 

4-6 
пута 

7-12 
 пута 

12 + 
пута 

Без 
одговора Статистика 

РОД 
Женски  58.6 29.2 7.3 2.5 2.1 0.4 нема статистичке 

значајности Мушки 60.3 27.4 6.7 2.2 3.1 0.3 
СТАРОСТ 

15-29 52.5 34.0 7.0 3.5 2.8 0.3 
нема статистичке 

значајности 30-49 61.0 27.5 6.6 2.1 2.4 0.3 
50 и више 62.5 25.4 7.3 1.9 2.6 0.4 

ОБРАЗОВАЊЕ 
основно 76.1 16.0 4.7 1.9 0.9 0.5 X2=113.915,  

df=10, p=.000, 
V=0.19 

средње 64.7 26.8 4.8 1.4 1.8 0.5 
више/високо 42.2 36.3 12.2 4.4 4.8 0.0 
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Табела 16б: Учесталост посећивања музејских/галеријских садржаја у 2015. години 
у 12 месеци који су претходили анкетирању, према роду, старости, степену 
образовања и месту живљења (у %) 

(у%) ниједном 1-3  
пута 

4-6 
пута 

7-12 
 пута 

12 + 
пута 

Без 
одговора Статистика 

СРЕДИНА У КОЈОЈ ЖИВИ 
урбана 52.9 31.9 8.6 3.3 3.1 0.2 X2=55.874,  df=5, 

p=.000, V=0.19 рурална 70.9 22.0 4.3 0.7 1.6 0.5 
ПРИХОДИ ДОМАЋИНСТВА 

До 30.000 дин 75.6 16.3 3.1 1.2 2.3 0.4 
X2=64.676,  df=15, 

p=.000, V=0.15 
30.001-60.000 59.8 27.7 7.7 2.3 3.5 0.2 
60.001-100.000 46.6 35.0 12.6 2.2 3.6 0.0 
Преко 100.000 41.4 40.4 10.1 3.0 5.1 0.0 

  

Према посећености музеја/галерија Србија је у складу са просеком земаља 

Европске уније, односно у рангу Француске.  

 
Приказ 59: Посета музејима/галеријама у поређењу са ЕУ, проценат оних који су 
барем једном посетили ове садржаје у 12 месеци који су претходили анкетирању  
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4.2.6.1. Музејска/галеријска публика 

Од оних који изјављују да воле изложбене садржаје у музејима и галеријама, 

мање од четвртине (23%) и посети те програме, односно чине активну публику. Тај 

проценат се готово у потпуности поклапа са истраживачким резултатима из 2005. године 

(22.9%), и приближан је налазу из 2010. године (25.9%). У односу на филмске и 

позоришне садржаје, изложбени програми имају већу не-публику, у све три посматране 

године – око 49% и у 2005, и у 2010. и у 2015. години.  

 
Приказ 60: Структура музејске/галеријске публике 

 

Може се рећи да музејски/галеријски програми имају стабилну и активну и не-

публику у претходних 10 година. Интересантно је да је у 2015. години дошло до 

померања у односима принудне и потенцијалне публике. Тако је број оних који иду иако 

не воле музеје већи у односу на оне који воле, али нису у могућности да посећују 

програме у музејима/галеријама.    
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Приказ 61: Тенденција кретања активне музејске/галеријске публике и не-публике 

у три поменуте године 

 
  Регионално, највећи удео љубитеља музеја и галерија који посећују овај тип 

установа је међу Београђанима, па међу Војвођанима. Овакав резултат је разумљив јер 

је у Београду смештен највећи број музеја. Према подацима Завода за проучавање 

културног развитка и Републичког завода за статистику трећина, односно 32.6% музеја 

Србије смештено је у региону Београда10. Иако је разлика у броју музеја велика, разлике 

у уделу активне у структури укупне публике нису у истој мери регионално изражене.   

 
Приказ 62: Структура музејске/галеријске публике према регионима  

 

                                                           
10 http://e-kultura.net/wp-content/uploads/2015/12/Kultura_2014.pdf  
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4.2.6.2. Структура активне музејске/галеријске публике 

Музеје и галерије знатно чешће посећују жене у односу на мушкарце (61% према 

39%). Активна публика су најчешће високообразовани грађани урбаних подручја од 50 

и више година. Међутим ни средњеобразовани, као ни грађани средњих година нису 

много мање активни.  

 
Приказ 63: Структура активне музејске/галеријске публике 

 
 

4.2.6.3. Активизам унутар социодемографских група на позоришним садржајима  

Активна публика: Иако се у склопу учесталости посете музејима и галеријама 

може видети да су најмлађи нешто чешћи посетиоци ових културних простора, активна 

публика највећи удео, ипак, има међу најстаријим испитаницима. То значи да најстарији 

најчешће одласком у музеје остварују своју жељу и љубав према музејима и галеријама, 

док најмлађи чешће иду „принудно“ (на пример, због школе, факултета, пријатеља и 

слично). На то указују и подаци да 24.5% најмлађих изјављује да воли музејске програме 

и 21.9% и оде у музеј, док музеје воли 40.1% најстаријих, а само 27.3% и посети музеј. 

Са друге стране, удео принудне публике у млађој генерацији је два и по пута већи него 

у најстаријој популацији (26.3% према 10.4%)  
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Приказ 64: Проценат активне публике у социодемографским групама, односно 
проценат оних који у оквиру своје групе воле и иду на културне садржаје одређеног 
типа  

 
  

Образовање снажно утиче на удео активне публике. Наиме, више од трећине 

високообразованих воли и одлази у музеје и галерије, док то чини мање од петине 

средњеобразованих, односно тек сваки десети код оних који имају завршену основну 

школу. Жене су активније у посети овим културним просторима, као и они који живе у 

градовима и општинама.  

Потенцијална публика: Преглед потенцијалне публике по социодемографским 

групама, показује да је она двоструко бројнија код особа женског рода (13.7%), него код 

мушкараца (7.3%). Приметно је да је бројнија међу руралном популацијом у односу на 

урбану (9.8% у урбаној, 12.4% у руралној) због ограничене доступности ових програма 

руралној популацији. Наиме, готово сви музеји у Србији су смештени у урбаним 

срединама, тако да до руралних подручја најчешће долазе само мање захтевне изложбе. 

Тако, становништво у овим крајевима, иако показује наклоност према музејским и 

галеријским садржајима, односно има мотивацију, не успева да је реализују у великој 

мери.  
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Када је реч о старосним и образовним групама, примећује се тенденција раста 

потенцијалне публике са степеном образовања и годинама живота испитаника. Иако 

показују највећу мотивацију, високообразовани преко 49 година воле музеје „на 

даљину“, односно нису у могућности да своју мотивацију реализују у пракси. Иста 

тенденција приметна је и у истраживању из 2010. године  

 
Приказ 65: Проценат потенцијалне публике у социодемографским групама, 
односно проценат оних који у оквиру своје групе воле, али не иду на културне 
садржаје одређеног типа  

 

 Не-публика: Стање унутар социодемографских група показује да жене имају 

мањи анимозитет према музејским програмима у односу на супротан пол. У образовним 

групама, највећи удео не-публике имају испитаници основног образовања – чак 68.9% 

изјављује да не воли/нема став и не иде у музеј/галерију. Код средњеобразованих тај 

проценат је такође висок и обухвата више од половине анкетираних (54.7%). 

Високообразовани су највише заинтересовани за музејске садржаје па и не-публика има 

најмањи удео у овој групи (29.1%). Удео не-публике већи је у руралним него у урбаним 
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подручјима. Иако имају највећи удео активне публике, учешће не-публике је највећи код 

најстаријих испитаника. То значи да они који воле музеје и галерије најчешће успевају 

да реализују своју мотивацију, а они који то не желе не осећају потребу да иду. И код 

не-публике уочава се јасна тенденција њеног пораста са бројем година испитаника и 

њеног опадања са порастом њиховог нивоа образовања.  

Приказ 66: Проценат не-публике у социодемографским групама, односно проценат 
оних који нити воле/немају став нити иду на културне садржаје одређеног типа  

 

 Може се закључити да активна музејска публика најчешће долази из 

урбаних средина, припаднице су женског рода, најстаријих генерација, и 

високообразоване. Са друге стране не-публику у највећем делу чини рурално 

становништво, основног образовања, такође старије од 49 година, мушког рода. Па 

публика је она коју најпре треба анимирати, па фокус треба ставити на  старије, 

високообразоване жене из руралних подручја. Ипак разлике међу старосним и 

образовним групама су мале, те не треба занемарити ни остале категорије. За 
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разлику од Србије, где су најчешће публика музеја и галерија високобразоване 

жене, у ЕУ су то високообразовани мушкарци.  

 
4.2.6.4. Однос према наслеђу 

Посету музејима и галеријама треба сагледати у склопу ширег корпуса емоција 

коју грађани гаје према елементима наслеђа. Овај сегмент културне партиципације је у 

истраживању 2015. године био покривен са неколико питања. Грађани су најпре питани 

да ли и колико често посећују споменике и друге елементе наслеђа приликом посете 

неком граду. Затим су рангирали према интересовању различите сегменте наслеђа и 

коначно истицали на који начин се информишу о њима. Поред музеја/галерија, грађани 

су упитани и колико често посећују споменике и археолошке локалитете у Србији и 

иностранству. На питање да ли посећују споменике и друге елементе наслеђа (цркве, 

манастире, археолошка налазишта, елементе народног градитељства, куће значајних 

личности, стара градска језгра, меморијалне комплексе), 79.6% грађана истакло је да то 

чини. Ипак на питање о учесталости посете, највећи број одговора указује да се ради о 

повременој активности. Трећина упитаних то чини веома често или често.  

 
Приказ 67: Одговор на питање: „Генерално гледано, колико често посећујете 
споменике културе и друге елементе наслеђа приликом посете неком граду?“ 
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 Најчешћи посетиоци долазе из средњих генерација, из урбаних средина, високо 

су образовани, док род не утиче на учесталост посете наслеђу. Посета елементима 

наслеђа показује тенденцију опадања са порастом година живота испитаника. Утицај на 

посету елементима наслеђа имају и приходи домаћинства испитаника, али је то 

вероватно у вези са чињеницом да они који имају више новца чешће и путују и налазе 

се у прилици да посећују споменике и друге знаменитости. 

Табела 17: Учесталост посећивања елемената наслеђа приликом посета другом 
граду према социодемографским карактеристикама (у %) 

 Веома 
често Често Понекад Ретко Никад Без 

одговора Статистика 

РОД 
Женски  13.6 27.2 32.7 16.4 10.0 0.1 нема статистичке 

значајности Мушки 12.5 22.8 34.1 18.7 11.1 0.7 
СТАРОСТ 

15-29 11.0 32.8 30.0 15.5 10.5 0.3 
X2=32.198,  df=10, 

p=.000, V=0.10 30-49 13.8 24.3 36.9 15.9 9.2 0.0 
50 и више 14.0 20.9 31.9 20.5 11.8 0.9 

ОБРАЗОВАЊЕ 
основно 6.1 13.1 31.5 25.8 23.5 0.0 X2=129.743,  

df=10, p=.000, 
V=0.21 

средње 10.1 25.1 36.1 17.9 10.2 0.6 
више/високо 21.8 30.9 29.2 12.8 5.3 0,0 

СРЕДИНА У КОЈОЈ ЖИВИ 
урбана 15.8 29.1 30.8 14.5 9.3 0.5 X2=57.052,  df=5, 

p=.000, V=0.19 рурална 8.2 18.2 37.9 22.7 12.9 0.2 
ПРИХОДИ ДОМАЋИНСТВА 

До 30.000 дин 10.5 13.6 33.7 23.6 18.2 0.4 
X2=72.831,  df=15, 

p=.000, V=0.16 
30.001-60.000 13.3 22.3 36.3 17.0 10.5 0.7 
60.001-100.000 19.3 31.8 29.6 13.0 6.3 0.0 
Преко 100.000 23.2 36.4 22.2 11.1 7.1 0.0 
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Испитаници највише посећуј цркве и манастире, односно те елементе најчешће 

стављају на прво или друго место приликом рангирања наклоности према различитим 

сегментима наслеђа. Испитаници показују велику наклоност и према старим градским 

језгрима, док су најмање су наклоњени археолошким локалитетима.  

Од укупне анкетиране популације, 62.3% цркве и манастире ставља на прву или 

другу позицију као сегменте наслеђа које их највише интересују. Према 

социодемографским карактеристика, верске објекте на прву или другу позицију према 

интересовању рангирају нешто чешће жене (64.4% жена и 59.9% мушкараца). Међутим, 

значајно чешће њих као најзанимљивије оцењују испитаници  из руралних средина са 

завршеном основном школом (73.2% руралне према 56.2% урбане популације – 

X2=68.033, df=6, p=.000, V=0.21; 70.4% испитаника са основним образовањем према 

65.2% средњеобразованих, односно 53.8% високообразованих – X2=64.280, df=12, 

p=.000, V=0.14). Интересовање за цркве и манастире расте са годинама живота 

испитаника, па тако 54.4% најмлађих верске објекте рангира на прво или друго место, 

док то чини 60.4% испитаника средњих година, односно 70.1% испитаника од 50 и више 

година (X2=48.356, df=12, p=.000, V=0.13). 

Други најинтересантнији сегмент наслеђа су стара градска језгра које на прву или 

другу позицију рангира 35% испитаника, подједнако их на те позиције рангирају 

мушкарци и жене, млади и стари али знатно више испитаници из урбаних средина 

високог образовања – 35.5% урбане популације према 26.5% руралне (X2=37.422, df=7, 

p=.000, V=0.16); 44.1% високообразованих, према 33.3% средње, односно 21.6% 

испитаника са основном школом (X2=56.875, df=12, p=.000, V=0.14).  
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Споменике личностима и догађајима на прву или другу позицију према 

интересовању наводи 28% испитаних, а најчешће се овај сегмент ставља на треће или 

четврто место – 35.7%. Социодемографске карактеристике не врше статистички значајан 

утицај на рангирање овог сегмента. Археолошка налазишта су, према одговорима, 

најмање интересантна испитаницима – 43.8% испитаника рангира их на последње две 

позиције, без статистички изражених социодемографских разлика.   

 
Приказ 68: Просечне оцене ранга појединих елемената наслеђа (нижи ранг значи 
већу приписану вредност)  

 
 Међутим, важно је истаћи да су испитаници у истраживању из 2010. године 

упитани шта су од наслеђа конкретно посетили. Испоставило се да они заправо, после 

цркава и манастира, најчешће посећују археолошке локалитете, иако сами истичу да ка 

њима показују најмање афинитета. Треба напоменути и да су они сами набрајали 

локалитете и споменике, а да су одговори у току анализе разврставани у категорије. 

Овакав резултат показује да грађани често не знају шта одређени елемент наслеђа 

представља. Према одговорима могло би се закључити да, рецимо, нису свесни да су 

тврђаве археолошки локалитети. На поменуто питање свега 4.6% испитаника навело је 

да је посетило неку установу културе, вероватно не сматрајући је делом културног 

наслеђа, иако многе установе то јесу.  
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 Испитаници чешће посећују споменике и друге знаменитости у земљи него у 

иностранству. На посету знаменитости у земљи највише утичу степен образовања 

испитаника па је тако 46.4% испитаника са факултетом посетило музеј, археолошки 

локалитет и/или спомен парк у земљи. Незнатно на посету наслеђу у земљи утиче и 

узраст испитаника у смислу да млађи нешто више посећују поменута места него старији 

испитаници. Такође и место становања може да одлучи посету – 27.2% испитаних из 

руралне, односно 36.7% из урбане средине у години дана посети неки од сегмената 

наслеђа.   

На посету знаменитости у иностранству од социоекономских параметара највише 

утиче приход домаћинства. Разлог је вероватно што испитаници са већим приходима 

чешће одлазе у иностранство.  

 

Приказ 69: Проценат испитаника који су посетили елементе наслеђа у земљи и ван 
ње 
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 С обзиром на то да су резултати истраживања показали да грађани често не 

поседују довољно информација о томе шта чини наслеђе, неопходно је пратити и начине 

информисања о томе и усмеравати адекватну комуникацију ка јавности. Због тога је  

промоција и едукација један од првих изазова у презентацији наслеђа, не само у циљу 

посете, него и у циљу заштите и очувања баштине у локалној средини. Врло је вероватно 

да ће се грађани боље односити према добрима уколико су свесни њихове вредности. 

 Највећи број грађана о наслеђу се информише путем интернета и телевизије. 

Интересантно је да је у односу на 2010. годину штампа као носилац информисања 

изгубила на значају, док је интернет добио највећу улогу међу каналима комуникације. 

Ипак, забрињавајуће је да се установе културе у веома малом проценту јављају као 

информатори у погледу наслеђа и културних добара – свега 2.5% је до информација 

дошло преко установа културе. 

 

Приказ 70: Начини информисања о културном наслеђу       

 
 Да би стекле нова сазнања о наслеђу, жене чешће у односу на мушки род читају 
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од руралног становништва користе интернет (32.3% према 25.6%) и књиге (10.7% према 

7.7%), док популација у руралним срединама више од градске популације користи 

телевизију за информисање (36.1% према 26.3%), али и штампу (11.5% према 7.9%). 

Када је реч о узрасту млади значајно више користе интернет за нова знања из области 

културног наслеђа од старијих суграђана – 42.6% младих, 34.8% средњих генерација и 

15.3% старијих од 49 година користи интернет у ову сврху. Са друге стране телевизија 

и штампа су основно средство информисања најстарије популације (39.9% гледа 

телевизију и 14.1% чита новине да би се информисало о овој теми). То чини 21.4% 

младих у случају телевизије и 4.2% у случају штампе, односно телевизију у циљу 

едукације за наслеђе гледа 26.4% испитаника који припадају средњој генерацији, док 

штампу чита 8% њих. И када је реч о образовној структури високообразовани знатно 

чешће користе интернет и књиге за информисање на ову тему, а мање телевизију 

(интернет користи 34.3% високообразованих, 30% средњеобразованих, и 18.8% 

испитаника са основном школом; књиге чита 13.9% високообразованих, 8.8% 

средњеобразованих и 2.8% испитаника са основним образовањем; телевизију гледа 

37.8% испитаника са основним образовањем, 31.4% испитаника са средњим и 24.2% 

испитаника са високим образовањем).     

 Може се закључити да грађани воле наслеђе, да највише воле верске објекте, 

али и историјске целине. Ипак, постоје недоумице у поимању наслеђа па је веома 

битан начин информисања. Чини се, 2015. године, да је интернет преузео примат у 

информисању грађана о наслеђу. Ипак, различите категорије га у различитој мери 

користе, па је веома битно и даље усмеравати комуникацију и на друге канале.  
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4.2.6.5.  Зашто се музеји/галерије и споменици не посећују чешће? 

Музеји/галерије: Грађани Србије музеје и галерије првенствено не посећују 

чешће због недостатка заинтересованости (34%), а затим због недостатка времена 

(30.6%). На трећем месту је непостојање музејских и галеријских изложби у довољном 

броју у месту становања испитаника (19.5%).  

У музеје и галерије жене најчешће не иду због недостатка слободног времена, а 

затим због недовољне заинтересованости, док мушкарци првенствено не иду због своје 

незаинтересованости за посете оваквог типа установа културе.  

Када је реч о годинама испитаника примећује се да најмлађи и најстарији 

испитаници нису заинтересовани за посету музејима и галеријама, док грађани који 

припадају средњој генерацији поред незаинтересованости немају ни времена.  

Готово половина (48.8%) грађана са (не)завршеном основном школом није 

заинтересовано за посете музејима и галеријама, а своју незаинтересованост показује и 

34.3% грађана који су завршили средњу школу. Високообразовани грађани првенствено 

немају времена (37.2%) за чешћу посету музејима и галеријама, а мање од петине њих 

(23.1%) није заинтересовано за овај вид културне активности.  

Више од трећине грађана који живе у градовима (34.5%) нема довољно времена 

за обиласке музеја и галерија, а нешто мање од трећине (32.6%) није заинтересовано. 

Међу грађанима који живе у руралним подручјима више од трећине (33.6%) не показује 

довољно интересовања за музеје и галерије, а 22.7% нема довољно времена које може 

утрошити у ове сврхе. Ипак, 27.3% грађана из руралног подручја, у односу на 14.6% из 

урбаног подручја, у музеје и галерије чешће не иде јер такве установе и програми не 

постоје у њиховом месту.  
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Табела 18: Разлози за непосећивања музеја и галерија – према роду, старости, месту 
становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 38.4% 28.3% 35.8% 31.9% 32.5% 32.6% 33.6% 48.8% 34.3% 23.1% 

недостатак 
времена 27.1% 32.8% 30.8% 31.7% 28.4% 34.5% 22.7% 16.9% 30.1% 37.2% 

скупе 
улазнице 4.9% 5.9% 4.8%    5% 6.2% 5.5% 5.4% 2.8% 6.6% 4.4% 

лош квалитет 
програма 9.9% 9.1% 10.3% 10.7% 7.3% 10.5% 7.5%    6.6% 8.4% 12.4% 

непостојање 
програма 17.1% 20.9% 17.3% 18% 22% 14.6% 27.3% 22.5% 17.9% 20% 

 

Споменици културе: Споменици културе не обилазе се чешће пре свега због 

недостатка времена (53%), а затим због незаинтересованости за такве садржаје (23.7%). 

 Недостатак времена, а затим незаинтересованост су најчешћи разлози за 

непосећивање споменика културе и код мушкараца и код жена. Наведени лични мотиви 

истичу се и по питању година, образовања и места становања испитаника, иако грађани 

са (не)завршеном основном школом готово у подједнаком проценту наводе ове разлоге, 

док средњеобразовани и високообразовани првенствено као разлог наводе недовољно 

времена, а у много мањој мери недостатак интересовања. Наиме, 55.2% 

средњеобразованих и 55.5% високообразованих споменике културе најчешће не 

посећује због недостатка времена, а 21.3% средњеобразованих и 18.5% 

високообразованих због незаинтересованости.  
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Табела 19: Разлози за непосећивања споменика културе – према роду, старости, 
месту становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 23.5% 22.1% 26.8% 21% 21.8% 24.1% 54.3% 37.1% 21.3% 18.5% 

недостатак 
времена 53.5% 52.5% 51.8% 57% 49.4% 20.4% 50.5% 39% 55.2% 55.5% 

скупе улазнице 8.5% 8.5% 6.5% 7.3% 11.2% 9% 7.7% 8% 9.5% 6.9% 

лош квалитет 
програма 3.3% 3.2% 4.5%  3.7% 1.9% 3.3% 3.2%   1.4%   3.3% 4.2% 

непостојање 
програма 8.6% 10% 9% 7.4% 11.9% 6.8% 14.1% 11.7% 7.5% 11.8% 

 
Као основне разлога чешћег непосећивања музеја и галерија, грађани ЕУ, слично 

грађанима Србије, наводе недостатак интересовања, времена, па непостојање таквих 

програма у месту становања.  
 

Приказ 71: Разлози непосећивања музеја/галерија у поређењу са ЕУ 
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Такође, ситуација је иста са грађанима Србије и грађанима ЕУ и када је реч о 

обиласку споменика културе. На првом месту је недостатак времена, па недостатак 

интересовања.  

 
Приказ 72: Разлози непосећивања споменика културе у поређењу са ЕУ 
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до три пута годишње – 2005. године 48.6% свих посетилаца је имао минималан број 

посета понуђен у упитнику, 2010. године било их 46.7%, а 2015. године 38.7%.  

 
Приказ 73: Посета библиотеци, односно одговор на питање „Колико сте пута у 
последњих 12 месеци посетили библиотеку“ 
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Када је реч о месту становања, ситуација је очекивана, јер становништву у 

руралним подручјима библиотеке нису толико доступне као урбаној популацији. Такође, 

људи на селу располажу са мање слободног времена које могу посветити читању. 

  
Табела 20: Учесталост посећивања библиотека у 2015. години у 12 месеци који су 
претходили анкетирању, према роду, старости, степену образовања и месту 
живљења (у %) 

 ниједном 1-3  
пута 

4-6 
пута 

7-12 
 пута 

12 + 
пута 

Без 
одговора Статистика 

РОД 
Женски  49.9 18.2 9.7 8.4 13.5 0.4 X2=37.575,  df=5, 

p=.000, V=0.16 Мушки 63.5 15.2 9.1 4.5 7.4 0.4 
СТАРОСТ 

15-29 36.0 24.8 15.0 10.3 13.5 0.5 
X2=98.428,  df=10, 

p=.000, V=0.18 30-49 60.2 14.2 9.1 5.8 10.2 0.5 
50 и више 66.4 13.8 5.8 4.9 9.0 0.2 

ОБРАЗОВАЊЕ 
основно 72.3 10.8 8.9 3.3 4.7 0.0 X2=106.017,  

df=10, p=.000, 
V=0.19 

средње 61.8 15.8 7.6 5.7 8.4 0.6 
више/високо 38.4 21.4 12.8 9.7 17.4 0.2 

СРЕДИНА У КОЈОЈ ЖИВИ 
урбана 51.3 17.2 10.8 7.7 12.8 0.1 X2=41.441,  df=5, 

p=.000, V=0.16 рурална 64.8 16.1 6.8 4.6 6.8 0.9 

  

У поређењу са грађанима ЕУ, грађани Србије чешће посећују библиотеке. Наиме, 

44.6% грађана Србије и 31% грађана ЕУ је у последњих годину дана најмање једанпут 

било у библиотеци.  
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Приказ 74: Посета библиотекама у поређењу са ЕУ, односно проценат оних који су 
барем једном посетили библиотеку у 12 месеци који су претходили анкетирању  

 
4.2.7.1. Посетиоци (публика) библиотека 

Трећина љубитеља књига, који изјављују да воле да читају у слободно време, 

заиста и посети библиотеке. Међутим, код читалачких навика, важно је увек узети у 

обзир да љубитељи књига, за разлику од оних који воле, на пример, позоришта, не зависе 

од јавне библиотеке у испуњавању своје наклоности према читању. Постоје и други 

начини да се та потреба задовољи, као што су куповина књига или позајмица од 

пријатељa (око 65% испитаника купује књиге). Активна публика, односно проценат 

испитаника који воле књигу и одлазе у библиотеке, је нешто већи у 2015. години у 

односу на претходно истраживање рађено 2010. године, и то у смеру смањења 

потенцијалне публике. То значи да су они који раније нису остваривали своју љубав 

10%
17%
18%

23%
24%
26%
28%

31%
31%
33%

45%
47%

63%
74%

90%
83%
82%

77%
76%
74%
72%

69%
69%
67%

55%
53%

37%
26%

Грчка 2013
Румунија 2013
Бугарска 2013
Немачка 2013
Италија 2013
Пољска 2013

Чешка 2013
Хрватска 2013

ЕУ 2013
Француска 2013

Србија 2015
В.Британија 2013

Данска 2013
Шведска 2013

Били барем једном Нису били ни једном



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

121 
 

према књизи, данас у могућности то да чине. Принудна публика, она која мора да 

посећује библиотеке иако не воли читање, и не-публика остале су на истом нивоу. И 

истраживање из 2005. године показало је да активна библиотечка публика чини 31.1% 

испитаних, док је не-публика имала нешто нижи удео у структури у односу на два 

истраживања која су уследила у петогодишњим размацима – 25.4% (2005); 34% (2010); 

33.3% (2015).      

 
Приказ 75: Структура библиотечке публике 

 

Дакле, активна публика библиотека незнатно варира у последњих 10 година, али 

се креће око трећине анкетиране популације.   

 
Приказ 76: Тенденција кретања активне библиотечке публике и не-публике у три 
поменуте године 
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 Љубав према књизи у библиотекама у највећем броју задовољавају Војвођани, 

док Београђани имају најмањи удео активне публике. Београђани пак имају највећи удео 

потенцијалне публике која воли да чита, али не иде у библиотеке. Уз Војвођане 

Београђани су и најчешћи купци публикација, па вероватно у томе лежи један од разлога 

непосећивања (који ипак не важи за становнике Војводине). Највећи удео не-публике 

имају грађани Региона Јужне и Источне Србије, али уз малу разлику у односу на грађане 

Београда и Западне Србије и Шумадије.  

 

Приказ 77: Структура библиотечке публике према регионима  

 

4.2.7.2. Структура активне библиотечке публике 

Активну библиотечку публику већином, односно двоструко више, чине жене у 

односу на мушкарце. Грађани који редовно посећују библиотеке су високообразовани 

(49.4% високообразованих према 45.4% средњеобразованих) и имају од 30 до 49 година. 
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Готово три четвртине (74.9%) активне библиотечке публике су грађани који живе у 

урбаним срединама.  

Приказ 78: Структура активне библиотечке публике 

 
 

4.2.7.3.  Активизам унутар социодемографских група у погледу посете библиотека 

 Активна публика: Резултати показују да су у задовољавању потребе за књигом 

одласком у библиотеку знатно активније жене у односу на супротан род (43.2% према 

24.5%). Такође, приметна је тенденција смањења активне публике библиотека са 

порастом година живота испитаника, али и тенденција раста са повећањем степена 

образовања. Урбана популација у знатно већем броју посећује библиотеке од становника 

руралних подручја што је и очекивано будући да многе библиотеке немају истурена 

одељења у насељеним местима која својим радом покривају.      
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Приказ 79: Проценат активне публике у социодемографским групама, односно 
проценат оних који у оквиру своје групе воле читање и иду у библиотеке 

 
 Највећи утицај на посету библиотекама има образовни ниво испитаника. Наиме, 

готово половина високообразованих посећује овај тип установе у односу на свега 14% 

испитаника са завршеном основном школом.  

Потенцијална публика: Иако је активна публика међу женама бројнија него међу 

мушком популацијом, жене имају и већу потенцијалну публику, док мушкарци имају 

значајно већи проценат не-публике. Иста ситуација јавља се и код прегледа 

потенцијалне публике према месту становања где урбана популација има већи удео 

активне публике, али и већи број оних који нису задовољили своју потребу за књигама 

посећивањем библиотека.  

Преглед потенцијалне публике према старосним групама указује да она расте са 

годинама живота, те је потребно анимирати старију популацију да долази до књига. 

Највећи део младих који воли читање посећује и библиотеке, што није случај са 

најстаријом категоријом популације. Када је реч о образовном нивоу испитаника, 

највећи удео потенцијалне публике имају средњеобразовани код којих чак трећина 
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истиче да воли читање иако не иде у библиотеке, што указује да код њих треба развити 

навику посећивања јавних библиотечких простора.   

 
Приказ 80: Проценат потенцијалне публике у социодемографским групама, 
односно проценат оних који у оквиру своје групе воле да читају, али не посећују 
библиотеке 

 
 

 Не-публика: када је реч о не-публици, резулатати указују да највећи број долази 

из најмање образоване мушке популације руралних подручја, старе 50 и више година. 

Најснажније на удео не-публике утиче образовни ниво испитаника и род. Тако је 4,5 пута 

већи удео не-публике код испитаника са завршеном основном школом у односу на 

високообразоване, али и двоструко већи удео не-публике код мушкараца него код жена.   
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Приказ 81: Проценат не-публике у социодемографским групама, односно проценат 
оних који нити воле/немају став о читању нити иду у библиотеке 

 
  

Може се закључити да су високообразоване жене најактивнија библиотечка 

публика. Најчешће живе у градској средини и млађих су генерација. Са друге 

стране, жене треба и највише анимирати да посете библиотеке јер имају велики 

удео оних које воле да читају, али не одлазе у ове просторе. Међутим, анимацију 

треба усмерити на средњеобразовану старију популацију како из градских, тако и 

из руралних подручја. Навику посете посебно треба развијати код старије мушке 

популације у руралним пределима, средњег и основног образовања, где више или 

око 40% нити воли читање нити посећује библиотеке. Најчешћи посетиоци 

библиотека у ЕУ су, као и у Србији, високообразоване жене.  

 
4.2.7.4. Читалачке навике 

 Важан део културне партиципације, а у циљу унапређења културе и културних 

навика грађана Србије, су и читалачке навике становништва које говоре о томе колико 
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књига су прочитали испитаници за последњих годину дана и колико они сами 

куповином књига и одласком у библиотеку раде на свом културном развоју. 

 Барем једну књигу у години која је претходила анкетирању прочитало је 71% 

испитаних. Уколико се искључе они којима је читање захтев образовања или посла, 

барем једну књигу из властите жеље прочитало је 61.5% грађана, а 28.5% из образовних 

разлога и 18.3% за потребе посла.  

  
Табела 21: Проценат (не)читалаца према социодемографским карактеристикама 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

Чита 32.9% 38.8% 44.4% 36.4% 29.7% 40.7% 27.7% 19.4% 31% 52.5% 
Не чита 67.1% 61.2% 55.6% 63.6% 70.3% 59.3% 72.3% 80.6% 69% 47.5% 

 
Приказ 82: Читалачке навике испитаника у последњих 12 месеци  

  
 Од 71% читалаца књига (1.111 грађана), искључиво ради властитог задовољства 

чита 49.6% грађана, те они нису прочитали ништа од литературе за потребе посла или 

образовања. Искључиво за потребе посла и образовања чита 11.8% људи који истичу да 

су читали књиге у години пре анкетирања. Од тог броја 7.4% читало је само за потребе 

образовања, док је 4.4% оних који су читали књиге у претходних 12 месеци. Све три 
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врсте књига читало је 13.9%. Нечиталаца, односно грађана који нису прочитали ниједну 

књигу у 12 месеци пре анкетирања има 29% (454 грађанина). 

Када је реч о броју прочитаних књига, од грађана који су за последњих 12 месеци 

прочитали књигу по властитом избору (61.5% опште популације) највише је оних који 

су прочитали до 3 књиге (27.4% у односу на општу популацију тј. 44.6% грађана који 

читају ради властитог задовољства), а затим оних који су прочитали од 4 до 7 књига 

(16.8% у односу на општу популацију тј. 27.3% грађана који читају ради властитог 

задовољства). Страствених читалаца, који прочитају барем једну књигу месечно, је 9.5% 

у општој популацији, односно 15.5% међу онима који читају ради властитог 

задовољства.    

У поређењу са резултатима истраживања из 2005. и 2010. године закључује се да 

је проценат грађана који читају књиге према властитом избору готово једнак проценту 

из 2010. године (61%) (Cvetičanin, Milankov 2011: 16), док је 2005. године нешто мање 

грађана читало књиге према свом избору (54.4%) (Cvetičanin 2007: 86 -87).  

 Књиге по сопственом избору читају првенствено жене (70.6%  укупне женске 

популације), у односу на 50.7% мушке популације. Оне су најчешће младе, 

високообразоване и живе у урбаном подручју. Читатељке воле да читају књиге у 

слободно време, барем једном у три месеца посете библиотеку и купе бар једну књигу 

годишње. Када је о узрасту реч, 65.9% младих, 59.3% оних од 30 до 49 година и 60.4% 

најстаријих у укупној популацији чита књиге које сам изабере. Књиге по властитом 

избору чита 68.5% грађана из урбаног подручја и 48.8% из руралног подручја. Значајне 

разлике постоје и код образовања испитаника, па трећина (33.3%) нижеобразованих, 



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

129 
 

58% средњеобразованих и 79.2% високообразованих прочита барем једну књигу по 

сопственом избору. Подаци показују и да 82.3% грађана, који су навели да у слободно 

време воле да читају књиге, прочита бар једну књигу према сопственом избору у току 

године. 

Иако 18.3% грађана чита књиге за потребе посла највећи је број оних (10.1% 

опште популације, односно 55.2% оних који читају за потребе посла) који из наведеног 

разлога прочита до 3 књиге. Слични подаци добијени су и истраживањима спроведеним 

2005. и 2010. године, где је 2005. године 19.8% грађана читало овај тип књига, а 2010. 

године 16.1% (Cvetičanin 2007: 86; Cvetičanin, Milankov 2011: 16).  

 Не постоје статистичке значајне разлике према роду међу читаоцима књига за 

потребе посла, па се може рећи да су читаоци ових књига и особе женског и мушког 

рода. Ове особе првенствено имају од 30 до 49 година међу којима 24.6% чита за потребе 

посла, живе у градском подручју (20.3%, у односу на 14.6% из руралног подручја) и 

завршили су вишу или високу школу (3.8%, у односу на 11.4% са завршеном средњом 

школом и 2.8% са (не)завршеном основном школом). Читалац књига за потребе посла је 

љубитељ књига, те 24.6% испитаника који воле да читају књиге читају и овај тип књига, 

за разлику од 7.3% грађана који не воле да у своје слободно време читају књиге.  

 Из образовних разлога у последњих годину дана барем једну књигу прочитало је 

28.5% испитаника опште популације, међу којима је 52% прочитало до 3 књиге, односно  

14.8% у односу на целокупан узорак.  

Упоређујући са резултатима истраживања из 2010. године примећује се да је број 

читалаца књига из образовних разлога повећан, јер је 2010. године тај број износио 17% 
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(доступна SPSS  база истраживања 2010. године). Ипак, треба имати у виду да је у узорку 

из 2010. године било 4.4% студената и ученика, а 2015. године 9.3% студената и ученика 

који у оквиру свог школовања имају обавезу да читају образовну литературу – 93% 

студената и 89.9% ученика у претходних 12 месеци је прочитало барем једну књигу из 

образовних разлога. При том, студенти читају знатно већи број књига од ученика – 

студенти најчешће прочитају 8 до 12 књига (26.3% студената), па 4 до 7 (23.2% 

студената), док ученици најчешће прочитају 1 до 3 књиге (40% ученика).  

Образовну литературу читају више мушкарци. Они имају од 15 до 29 година и 

живе у градском подручју. Значајна разлика постоји код година живота испитаника и 

места становања испитаника, те 52.7% младих, 25.2% припадника средње генерације и 

14.4% најстаријих чита образовну литературу, док то чини трећина житеља градског 

подручја (33.3%) и мање од петине становника руралног подручја (19.8%). Ови читаоци 

су најчешће високообразовани 40.4%, у односу на 23.7% средњеобразованих и 22% 

нижеобразованих.  

  Узевши све податке у обзир, у поређењу са резултатима истраживања 

спроведених 2005. и 2010. године може се рећи да у последњој деценији није дошло до 

промене читалачких навика код грађана Србије.  
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Приказ 83: Читалачке навике грађана Србије - поређење 

 
  

Типичан читалац књига је млада, високообразована жена, становница градског 

подручја. Типичан нечиталац књига је старији мушкарац, нижег степена образовања и 

становник руралног подручја.  

У поређењу са ЕУ, Србија је незнатно испод нивоа њеног просека. Битно је 

напоменути да се за поређење са ЕУ као параметар узима читање према властитом 

избору, јер је читање из образовних и пословних разлога пре свега у вези са посебним 

категоријама испитаника (студенти, ученици, стручњаци). Најчешћи читаоци књига у 

ЕУ су као и у Србији младе високообразоване жене. 
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Приказ 84: Проценат (не)читалаца књига према властитом избору у поређењу са 
ЕУ, односно проценат оних који су прочитали барем једну књигу према властитом 
избору у 12 месеци који су претходили анкетирању  

 
4.2.7.5. Зашто се библиотеке не посећују чешће, односно књиге не читају више? 

Библиотеке: Основни разлог готово половине грађана Србије за чешће 

непосећивање библиотека је недостатак времена, па недостатак интересовања (35%). 

Све остале разлоге наводи мање од 10% анкетираних. 

Док мушкарци не посећују библиотеке због недостатка интересовања (43.2%), 

жене у библиотеке не иду чешће због недостатка времена (53.4%). Више од половине 

младих до 30 година (55.3%) у библиотеке не иде због недостатка времена, а 31% због 

незаинтересованости. Слична ситуација у непосећивању библиотека види се и код 

грађана који имају од 30 до 49 година и грађана који имају више од 50 година. Са друге 
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стране, интересовање за посету библиотекама расте са нивоом образовања испитаника, 

тако да то као разлог слабије посете наводи 23.3% грађана са завршеном високом 

школом, 36.7% средњеобразованих и 51.2% испитаника са (не)завршеном основном 

школом. Високообразовани грађани најчешће не посећују библиотеке јер немају 

довољно времена (60.9%), док 29.6% нижеобразованих наводи исти разлог за 

непосећивање ових установа културе. Према месту становања и регионима примећује се 

да грађани Србије првенствено не посећују библиотеке због недостатка времена, иако је 

15% грађана из руралног подручја као разлог чешћег непосећивања навело непостојање 

библиотека у месту становања испитаника.  

 
Табела 22: Разлози за непосећивања библиотека – према роду, старости, месту 
становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 43.2% 27.4% 31% 35.1% 36.9% 34.5% 34.8% 51.2% 36.7% 23.3% 

недостатак 
времена 42.1% 53.4% 55.3% 48.2% 42.9% 52.8% 39.8% 29.6% 46% 60.9% 

скупе улазнице 2.5% 3% 1.8% 2.8% 3.4% 2.8% 2.7% 2.3% 3.3% 1.9% 
лош квалитет 

програма 3.6% 4.1% 4.3% 3.6% 3.7% 4.2% 3.4% 1.4%     4% 5% 

непостојање 
програма 5.8% 8.5% 5.3% 7.3% 9% 3% 15% 13.1% 7.3% 4.8% 

  
За разлику од грађана Србије, основни разлози за непосећивање библиотека у ЕУ 

су недостатак интересовања, а затим недостатак времена.  
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Приказ 85: Разлози непосећивања библиотека у поређењу са ЕУ 

 
 

Читање књига: Скоро две трећине грађана Србије истиче да је главни разлог већег 

нечитања недостатак времена (64.6%), а више од четвртине њих (26.1%) наводи 

незаинтересованост.  

У погледу читања књига примећује се да је недостатак времена пресудан разлог 

за нечитање књига, а потом је то недостатак интересовања . Наиме, грађани Србије, без 

обзира на род, године живота  и место становања, књиге не читају јер немају довољно 

времена (63.6% од укупне популације) а затим јер нису довољно заинтересовани (25.1% 

од укупне популације), што, у сваком случају, охрабрује, јер показује да у Републици 

Србији изразита мањина грађана није заинтересована за читање књига.  

Међу испитаницима који читају књиге према властитом избору је 78.5% оних 

који не читају чешће књиге због недостатка времена, док 9.2% није заинтересовано. 

21%
26%
27%
27%
28%
28%
28%
29%
29%
29%
31%

34%
36%

49%

51%
46%

48%
43%

52%
37%
36%

38%
49%

37%
33%

40%
26%

35%

Немачка 2013
Италија 2013

Бугарска 2013
ЕУ 2013

Грчка 2013
Француска 2013

В.Британија 2013
Хрватска 2013

Чешка 2013
Данска 2013

Шведска 2013
Пољска 2013

Румунија 2013
Србија 2015

Недостатак времена Недостатак интересовања



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

135 
 

Такође и 76% грађана који чита књиге из образовних разлога сматра да би чешће читао 

овај тип књига кад би имао више времена, док 13.9% није заинтересовано за чешће 

читање. Слична ситуација је видљива и код чешћег читања књига за потребе посла, где 

79.4% читалаца ових књига нема довољно времена за чешће читање, а 10.5% није 

заинтересовано. Са друге стране, 50.5% грађана који у последњих 12 месеци нису 

прочитали ниједну књигу из задовољства није заинтересовано за читање, а 39.7% нема 

довољно времена.  

Особе мушког рода у већем проценту показују незаинтересованост у односу на 

супротан пол, као и грађани који су житељи руралних подручја. По питању година 

испитаника примећује се да са порастом година расте број оних са недостатком 

интересовања за читање, те је 22.3% младих, 24.3% грађана од 30 до 49 година и 28.4% 

старијих од 49 година незаинтересовано. Када је реч о образовању испитаника, грађани 

са (не)завршеном основном школом су првенствено незаинтересовани, а затим немају 

довољно времена за ову активност, док грађани са завршеном средњом школом и 

високом школом првенствено немају довољно времена, а затим као препреку наводе 

смањену заинтересованост. Међу грађанима који су завршили високу школу много је 

мање оних са смањеним интересовањем (11.1%), у односу на грађане са средњом 

школом међу којима је 27% незаинтересованих.   
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Табела 23: Разлози за нечитање књига – према роду, старости, месту становања и 
образовању 

 род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 33.7% 17.8% 22.3% 24.3% 28.4% 23.6% 27.9% 48.4% 27% 11.1% 

недостатак 
времена 56.3% 69.8% 67.3% 65.4% 59% 67.2%  57.1% 41.3% 62% 76.7% 

 

 Као и код грађана Србије, основни разлози за веће нечитање у ЕУ су недостатак 

времена, а затим недостатак интересовања.  

 
Приказ 86: Разлози нечитања књига у поређењу са ЕУ 
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4.2.7.6. Поседовање књига  

 Готово половина испитаника целокупног узорка у својој кућној библиотеци има 

до 50 књига, док нешто више од четвртине грађана поседује између 50 и 200 књига. У 

наведеном резултату примећује се да 33.9% грађана опште популације у својој кући или 

не поседује ниједну књигу или има до 25 књига у својој библиотеци. Такође, битно је 

напоменути да 58.4% грађана који не чита књиге у својој кућној библиотеци или не 

поседује књиге или има до 25 књига.  

 

Приказ 87: Број књига у кућној библиотеци испитаника 

 
 Међу испитаницима који у последњих 12 месеци пре анкетирања нису прочитали 

ниједну књигу према властитом избору је 17.1% оних који немају књиге и 39.9% оних 

који имају до 25 књига. Са друге стране, 42.7% читалаца књига према властитом избору 

поседује од 51 до 200 књига.  

 Испитаници који у својој кућној библиотеци не поседују књиге су чешће особе 

мушког рода (8.8% мушкараца и 7.1% жена), имају више од 49 година (9.7% припадника 
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најстарије генерације, у односу на 6.9% припадника средње генерације и 6.8% најмлађе 

генерације), имају (не)завршену основну школу (23.5% са (не)звршеном основном 

школом, у односу 7.7% са завршеном средњом школом и 1% са завршеном високом 

школом) и становници су руралних подручја (13.4% становника руралних подручја и 

4.8% становника градског подручја).  

 Број књига у кућној библиотеци није статистички повезан са родом и годинама 

испитаника, док значајније разлике постоје код места становања (X2=122.938; df=6; 

p=.000; V=0.28) и нивоа образовања испитаника (X2=271.557; df=10; p=.000; V=0.30). 

Наиме, испитаници који живе у градском подручју у својој кући/стану поседују већи 

број књига – 29.9% поседује од 51 до 200 књига, а петина више од 400 књига, док грађани 

из руралних подручја у свом домаћинству најчешће поседују до 50 књига – 58.2%, а 

више од 200 књига има 8.5% испитаника.  

 
Приказ 88: Број књига у кућној библиотеци испитаника – према месту становања 
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високообразованим испитаницима највећи број оних који у својој библиотеци имају од 

51 до 200 књига (35.3%). 

 
Приказ 89: Број књига у кућној библиотеци – према степену образовања 

 
  

Број књига у домаћинству зависи и од месечних прихода једног домаћинства 

(X2=133.550; df=15; p=.000; V=0.21). Грађани чији месечни приходи домаћинства не 

премашују 30.000 динара у својој кући/стану имају најмање књига (57.8% има од 1 до 50 

књига, а 17.1% нема ниједну књигу), за разлику од грађана чија примања су већа, те 

50.9% оних са месечним примањима од 30.000 до 60.000 динара у својој библиотеци има 

од 1 до 50 књига, а готово трећина поседује од 51 до 200 књига. Међу грађанима са 

вишим месечним приходима, од 60.000 до 100.000 динара, 37.7% има од 1 до 50 књига, 

32.7% од 51 до 200 књига, више од 200 књига 26.5% њих, док преко 200 књига поседује 

30.3% грађана са приходима домаћинства већим од 100.000 динара.   

 
 

57.7%
55.9%

34.8%

11.7%

24.7%
35.3%

7.0% 11.6%

28.8%

ОШ СШ ВСШ/ВСС
од 1 до 50 књига од 51 до 200 књига више од 200 књига
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Приказ 90: Број књига у кућној библиотеци – према месечним приходима 
домаћинства 

 
 
 Очекивано, грађани који у своје слободно време воле да читају књиге у својој 

кући/стану и поседују књиге. Тако, 48.2% грађана који (изразито) воле да читају књиге 

поседују више од 50 књига у кућној библиотеци (24.2% има више од 200 књига, а 24% 

између 50 и 200 књига). Такође, испитаници који у свом домаћинству поседују већи број 

књига чешће и посећују библиотеке, те од испитаника који поседују више од 50 књига, 

47.3% барем једном у три месеца посети библиотеку  

 Подаци о броју књига у кућној библиотеци у великој мери се поклапају са 

резултатима истраживања спроведеним 2005. и 2010. године, где је до 25 књига у свом 

домаћинству поседовало 26% испитаника (2005. године), а 27.1% 2010. године 

(Cvetičanin, Milankov 2011: 45). 
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17.1%
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27.3%
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26.5% 30.3%
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од 1 до 50 књига од 51 до 200 књига више од 200 књига
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Приказ 91: Број књига у кућној библиотеци - поређење 

 
 

4.2.7.7. Куповина књига 

Више од трећине грађана Србије не купује књиге (35.7%), док више од половине 

купи барем једну књигу годишње (57.7%). Ипак, једном месечно књиге купује 12.5% 

испитаника. 

 
Приказ 92:Учесталост куповине књига  
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 Значајне статистичке разлике видљиве су код рода испитаника и учесталости 

куповине књига, те 44.4% мушкараца и 28.3% жена не купује књиге. Гледајући према 

интервалима куповине примећује се да две трећине жена (66.6%) и мање од половине 

мушкараца (47.1%) купи барем једну књигу годишње. Jедном месечно књигу купи 16.5% 

жена и 7.7% мушкараца.  

 По питању узраста испитаника не постоје значајне статистичке разлике, али се 

уочава да књиге најчешће купују грађани који су припадници средње генерације и 

млади. 

 Место становања испитаника утиче на учесталост куповине књига, те 29.5% 

грађана из урбаног подручја и 46.9% из руралног подручја не купује књиге, односно 

60.4% грађана који живе у граду и 45.8% који живе у руралном подручју купи барем 

једну књигу годишње. На месечном нивоу барем једну књигу купи 13.9% оних који живе 

у граду и 9.8% оних који живе у сеоским срединама. Са друге стране, регионална 

припадност испитаника не говори о учесталости куповине књига, иако се као 

најучесталији купци могу издвојити грађани Војводине (63.4% купи барем једну књигу 

годишње), затим грађани Београдског региона (60% купи барем једну књигу годишње), 

а најмање житељи Југоисточне Србије међу којима половина купи књигу годишње.   

 Образовање испитаника у великој мери утиче на (не)куповину књига, па тако 

готово две трећине испитаника (66.7%) са (не)завршеном основном школом, 39.7% са 

завршеном средњом школом и тек 15.1% са завршеном вишом/високом школом не 

купује књиге. Готово 80% високообразованих испитаника (79.9%) барем једном 

годишње купи књигу, док то чини нешто више од половине (52.4%) средњеобразованих 
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и 28.1% нижеобразованих. Поред тога, важно је напоменути да месечно књигу купи 

17.4% високобразованих, 10.9% средњеобразованих и 7.5% нижеобразованих грађана 

Србије. 

 
Табела 24: Учесталост куповине књига – према роду, старости, месту становања и 
образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

једну 
годишње 47.1% 66.6% 55.9% 60.4% 52.8% 64.2% 45.8% 28.1% 52.4% 79.9% 

једну у 5 
година 8.5% 5.1% 9.3% 8.6% 5.6% 6.3% 7.3% 5.2% 7.9% 5% 

никад 44.4% 28.3% 34.8% 31% 41.6% 29.5% 46.9% 66.7% 39.7% 15.1% 

  

 Од месечних прихода домаћинства зависи и учесталост куповине књига. Наиме, 

33.1% са примањима до 30.000 динара, 59.7% са примањима од 30.000 до 60.000 динара, 

74% са примањима од 60.000 до 100.000 динара и 66.6% са примањима већим од 100.000 

барем једном годишње купи књигу. Грађани чија месечна примања домаћинства износе 

измеу 60.000 и 100.000 динара могу се сматрати највернијим купцима и више од петине 

њих (21.5%) купи барем једну књигу месечно, док то чини 13.1% грађана са највишим 

месечним приходима.  
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Приказ 93: Учесталост куповине књига – према месечним приходима домаћинства 
испитаника 

 

 Очекивано, грађани који воле да у своје слободно време читају књиге чести су и 

купци књига. Наиме, 79.1% љубитеља књига барем једном годишње и купи књигу, док 

то исто чини 36.8% испитаника који немају став по питању читања књига и 18.7% 

непоштовалаца књиге. Љубитељи књиге најчешће барем једном у три месеца купи књигу 

(36.1%).  

 Посетиоци библиотеке, који барем једном у три месеца посете овај тип установе, 

чести су и купци књига. Наиме, 84.7% грађана који одлази у библиотеку купи најмање 

једну књигу у току године. За разлику од њих, 72.3% грађана који у току године једном 

до три пута посете библиотеку купи барем једну књигу годишње, док то исто чини 41% 

грађана који не посећује библиотеку. Међу највернијим купцима књига издвајају се 

грађани који неколико пута у току месеца посете библиотеку, јер 29.9% њих купи 

најмање једну књигу месечно.  

 Књиге најчешће купују грађани који у својој библиотеци имају више од 200 књига 

– 84.7% купи барем једну књигу годишње, што чини 77.1% грађана који поседују од 51 

33.1%

59.7%
74.0% 66.6%

6.6% 7.0% 3.6% 8.1%

60.3%

33.3%
22.4% 25.3%

до 30.000 од 30.000 до 60.000 од 60.000 до 100.000 више од 100.000 
1 годишње 1 у 5 година никад
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до 200 књига и 46% оних који имају до 50 књига у свом домаћинству. Међу грађанима 

који у својој кући/стану имају више од 200 књига је 30.8% оних који купе најмање једну 

књигу месечно.  

 Књиге не купују особе мушког рода (44.4% мушкараца и 28.3% жена), старији од 

49 година (41.6% најстаријих, у односу на 34.7% најмлађих и 31.1% припадника средње 

генерације), нижеобразовани (66.7% нижеобразованих, у односу на 39.6% 

средњеобразованих и 15.1% високообразованих) и становници руралних подручја (47% 

становника руралних подручја, у односу на 29.4% становника урбаних подручја).  

 У односу на 2010. године грађани Србије више купују књиге. Наиме, 2010. године 

бар једну књигу месечно куповало је 9.9% грађана, односно 53% грађана је књигу купило 

барем једном годишње (Cvetičanin, Milankov 2011: 46), а 2015. године 12.5% грађана је 

куповало бар једну књигу месечно, односно 57.7% је купило бар једну књигу годишње. 

Тренд раста куповине књига не изненађује, јер се последњих година грађанима пружа 

могућност да уз куповину дневних новина купе и књигу издату од стране издавачке куће 

која издаје новине. Такође, приметан је и тренд отварања књижара великих издавача у 

урбаним центрима, као и могућност куповине књига преко интернета.    

4.3. Уопштено разлози за непосећивање културних дешавања 
 Грађани Србије најчешће не посећују културне догађаје јер немају довољно 

времена (36.9%), а затим ни довољно интересовања (31.5%). Ипак, 17% грађана наводи 

да културне догађаје не посећује редовно јер су културни програми веома ретки у 

местима у којима живе, те немају могућност да чешће посећују културне догађаје. Поред 
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недостатка програма, 6.2% грађана не посећује културне догађаје јер сматра да су 

културни програми недовољно квалитетни.  

Приказ 94: Разлози за непосећивање културних садржаја 

 

 И када се разлози непосећивања сагледају према социо-демографским 

карактеристикама испитаника, главна три разлога су такође недостатак времена, 

недостатак и интересовања и непостојање програма у средини у којој испитаник живи. 

Ипак, разлике постоје у поретку ових разлога. Наиме, недостатак времена као највећи 

разлог непосећивања најчешће наводе жене, млади и испитаници средњих година, 

становници урбаних подручја, и испитаници високог образовања. Са друге стране 

мушкарци, старији од 49 година, становници руралних подручја и они са најнижим 

образовањем као главни разлог наводе недостатак интересовања. Једино код 

средњеобразованих нема значајније разлике између недостатка времена и интересовања 

као разлога за непосећивање културних програма. Недостатак програма одређеног типа 
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у месту становања испитаника је увек трећи по реду разлог неидења на културне 

програме након личних препрека.   

 
Табела 25: Разлози за непосећивања културних садржаја– према роду, старости, 
месту становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 36.7% 28.0% 31.3% 30.3% 34.6% 31.2% 33.5% 46.3% 33.6% 22.5% 

недостатак 
времена 31.5% 35.6% 35.4% 37.0% 28.6% 35.7% 30.1% 22.0% 34.0% 38.6% 

скупе 
улазнице 8.0% 9.9% 9.6% 8.0% 9.5% 10.0% 7.2% 6.3% 9.5% 9.4% 

лош квалитет 
програма 7.1% 6.5% 8.0% 6.7% 5.8% 7.5% 5.4% 5.3% 6.2% 8.5% 

непостојање 
програма 16.7% 19.9% 15.6% 17.9% 21.4% 15.6% 23.7% 20.2% 16.7% 20.9% 

 

Гледано према регионима, недовољно слободног времена које би могло да се 

утроши на културу као проблем највише истичу грађани Београдског региона (38.9%), а 

затим грађани Војводине (35.2%), па грађани Југоисточне Србије (31.1%) и Западне 

Србије и Шумадије (30.5%). Интересовања за посету културним садржајима нема 39% 

грађана Београдског региона, 31.5% становника Југоисточне Србије, 31.1% становника 

Западне Србије и Шумадије, и 27.2% Војвођана. Грађани Београдског региона (13.5%) 

на трећем месту као разлог за непосећивање културних садржаја наводе високе цене 

улазница, док грађани осталих региона у мањој мери скупе улазнице наводе као 

проблем. Са друге стране, 20.7% грађана Војводине, 23.6% грађана Западне Србије и 
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Шумадије, 22.9% грађана Југоисточне Србије и само 4.7% грађана Београдског региона 

сматра да су у њиховом месту становања ретки културни програми.  

  Када је реч о личним мотивима, генерално гледано, незаинтересовани за 

чешће посећивање културних садржаја су мушкарци, који имају више од 50 година 

живота, ниже су образовани и живе у руралним срединама. Највећу 

заинтересованост показују високообразоване жене средњих година, становнице 

градова које због недостатка времена најчешће не посећују културне догађаје у 

већој мери.  

 Грађани Србије у највећем проценту немају довољно времена за читање књига 

(63.6%), а у погледу врсте културних програма најчешће немају времена за посету 

споменицима културе (53%), затим библиотекама (49.2%), а потом за гледање и слушање 

програма из културе на ТВ или радију (48.1%).  Недостатак интересовања се најчешће 

као разлог наводи код посећивања концерата класичне музике (51.4%), балетских и 

оперских представа (41.2%), библиотека (35%) и музеја и галерија (34%). Непостојање 

програма, односно ретки културни програми у месту становања испитаника су разлог за 

непосећивање балетских и оперских представа (35.9%), концерата класичне музике 

(24%), концерата друге врсте музике (21.6%), позоришних представа (21.5%), музеја и 

галерија (19.5%) и биоскопских пројекција (17.7%). Такав резултат је очекиван, јер се 

сви садржаји, изузев концерата друге музике, значајно чешће појављују у великим 

урбаним центрима у односу на мање урбане средине и рурална подручја.   

Због високе цене улазница грађани чешће не посећују биоскопе (17.4%), 

позоришне представе (16.7%) и концерте друге врсте музике (15%). Са друге стране, 
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9.5% грађане не посећује често музеје и галерије јер сматра да програми нису довољно 

квалитетни, а исти проценат сматра да програми из културе на телевизији и радију нису 

квалитетни.  

 

Приказ 95: Разлози непосећивања одређених врста садржаја 
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5. Медијске навике 
 
 Резултати показују да 70% грађана воли у слободно време да гледа телевизију, а 

oко 60% да време проводи на интернету (60% опште популације) или уз новине (59% 

опште популације). Управо из тог разлога важно је испитивати медијске навике грађана 

Републике Србије, односно колико често испитаници читају дневне новине, часописе, 

слушају радио гледају телевизију и проводе време на интернету. Поред тога у већини 

медија постоје садржаји посвећени култури (рубрике, емисије...), те је било неопходно и 

испитати да ли грађани Републике Србије преко медија прате културу.  

 
5.1. Читање дневних новина 

 Свакодневно или скоро свакодневно (5 до 7 дана недељено) дневне новине11 чита 

39.9% грађана Републике Србије, док 3 до 4 пута недељно дневне новине чита 19% 

испитаника. Са друге стране, 18.1% грађана Србије не чита новине. Грађани који читају 

новине 3 до 4 пута недељно и 5 до 7 пута недељно су уврштени у редовне читаоце, док 

се повременим читаоцима сматрају испитаници који дневне новине читају 1 до 2 пута 

недељно и ређе.  

Резултати истраживања показују да готово 60% грађана Србије редовно чита 

новине (укључујући и интернет портале дневних новина), док нешто мање од четвртине 

грађана повремено чита дневне новине.  

 

                                                           
11 С обзиром на то да у фокусу истраживања није био формат новина, већ је од важности да ли се грађани информишу 
путем новина, под дневним новинама су се подразумевале и штампане новине и интернет портали дневних новина. 
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Приказ 96: Учесталост читања дневних новина 

 
 Сагледавањем учесталости читања дневних новина према роду испитаника 

закључује са да се 62.8% испитаника мушког рода и 55.6% испитаница редовно 

информише путем дневних новина. Групи повремених читалаца припада 23.6% жена и 

22.4% мушкараца, док су међу нечитаоцима бројније жене (20.8% жена у односу на 

14.8% мушкараца). Иако су најредовнији читаоци дневних новина припадници средње 

генерације (од 30 до 49 година живота) примећује се да ипак статистички значајне 

разлике не постоје. Наиме, 60.4% припадника средње генерације, 56.8% припадника 

најмлађе генерације (15 – 29 година) и 59% најстаријих (више од 50 година живота) 

готово свакодневно чита новине. Најмлађи испитаници су у највећем броју и нечитаоци, 

те тако 20% најмлађих не чита дневне новине, за разлику од 16% припадника средње 

генерације и 18.6% најстаријих грађана Србије.  

 Резултати истраживања показали су да учесталост читања дневних новина не 

зависи од места становања испитаника, јер 60.7% оних који живе у градском подручју и 

55.7% оних који живе у руралном подручју редовно чита дневне новине. Гледано према 

регионима у којима живе испитаници приметно је да су најредовнији читаоци дневне 
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штампе грађани Западне Србије и Шумадије (63% редовно чита дневне новине), следе 

их грађани Београдског региона (60.9%), затим грађани Региона Јужне и Источне Србије 

(57.7%), док су најмање редовни грађани Војводине (53.4%).  

 Статистички значајна разлика у учесталости читања дневних новина видљива је 

код образовања испитаника. Према резултатима истраживања најредовнији читаоци су 

грађани који су завршили вишу школу или факултет (68.9%), док редовних читалаца 

међу грађанима који имају (не)потпуну завршену основну школу има 40.4%.   

Са друге стране, свега 12.2%  високообразованих грађана не чита дневну штампу, док 

29.6% грађана са (не)завршеном основном школом припада групи нечиталаца.  

 
Табела 26: Учесталост читања дневних новина – према роду, старости, месту 
становања и образовању 

 Род Старост Место Образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбано руралн

о ОШ ССС ВСШ 

Редовни 
читаоци 62.8% 55.6% 56.8% 60.4% 59% 60.7% 55.7% 40.4% 57.7% 68.9% 

Повремени 
читаоци 22.4% 23.6% 23.3% 23.6% 22.4% 21.2% 26.4% 30% 23.8% 18.9% 

Нечитаоци 14.8% 20.8% 20% 16% 18.6% 18.1% 17.9% 29.6% 18.5% 12.2% 

  

Наведени резултати указују да је редовни читалац дневних новина у 

Републици Србији мушкарац, средњих година, високо образован и становник 

градског подручја региона Западне Србије и Шумадије.  
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 Поређење са резултатим истраживања спроведених 2005. и 2010. године показују 

да се последњих година редовност читања дневних новина повећава (Cvetičanin 2007: 

117; Cvetičanin, Milankov 2011: 16). Ипак, потребно је напоменути да се у истраживању 

спроведеном 2015. године под читањем дневних новина подразумевало и читање 

дневних новина на интернет порталима, јер развој нових технологија и свакодневно 

коришћење паметних (smart) телефона дају могућност грађанима да им дневне новине 

буду бесплатне и доступније. Ту треба тражити и разлоге повећања читања дневних 

новина у односу на пре пет, односно 10 година. 

 

Приказ 97: Учесталост читања дневних новина – поређење (у 2015. години у обзир 
су узета и штампана и интернет издања дневних новина) 

 
Грађани Србије најчешће читају дневне новине Блиц (43.6% грађана је навело ове 

новине), Курир, које чита готово петина испитаника, и Вечерње новости, док остале 

дневне новине чита мање од 10% грађана. Потребно је напоменути да је мали број 

грађана (1.5%) навео поједине локалне новине, које излазе једном недељно, као омиљене 

дневне новине, али се због свог садржаја могу сматрати дневним, и на интернет 

порталима редовно преносе локалне вести.  

58,9%

56,9%

50%

23%

32,9%

30%

18,1%

10,2%

20%

Србија 2015

Србија 2010

Србија 2005

редовни читаоци повремени читаоци нечитаоци



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

154 
 

Приказ 98: Најчитаније дневне новине 

 
 Рубрике из културе у дневним новинама редовно чита више од четвртине 

испитаника (26.7%), док повремено ову рубрику прочита 28.4% испитаника. 

Испитаници који ретко и веома ретко у дневним новинама прочитају рубрику из културе 

могу се сматрати случајним читаоцима којих је, према истраживању из 2015. године, 

15.1%. Са друге стране, 11.7% грађана не чита уопште у дневним новинама текстове 

посвећене култури.  

Приказ 99: Учесталост читања рубрике из културе у дневним новинама 

 
 Међу редовним читаоцима дневних новина, 37.8% редовно чита рубрике из 

културе, док нешто више од трећине повремено прочита и ову рубрику. Са друге стране, 
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18.4% повремених читалаца дневних новина редовно чита и текстове посвећене култури, 

док 35% понекад прочита ову рубрику. Готово четвртина повремених читалаца дневних 

новина не чита уопште рубрике из културе, али и 10.6% редовних читалаца дневних 

новина.  

Приказ 100: Учесталост читања рубрике из културе према учесталости читања 
дневних новина 

 

 Жене су редовнији читаоци рубрике из културе у дневним новинама, па се 30.7%  

жена у односу на 22% мушкараца може сматрати редовним читаоцима (Х2=49.563; df=7; 

p=.000; V=0.18). Са друге стране, рубрику из културе никад не чита 8.6% жена и 16.7% 

мушкараца. Статистички значајне разлике постоје и код читања рубрике из културе у 

дневном новинама према месту становања испитаника (Х2=31.424; df=7; p=.000; 

V=0.14). Наиме, грађани Србије који живе у градском подручју редовнији су читаоци 

рубрике из културе, те тако 30.7% њих у односу на 19.5% грађана који живе у руралном 

подручју редовно чита ове садржаје. Више од трећине грађана који живе у сеоским 

срединама понекад прочита рубрику из културе, у односу на четвртину грађана који 

станују у градском подручју. Гледајући према регионима у Србији примећује се да су 

грађани Западне Србије и Шумадије најредовнији читаоци рубрике из културе (29.3%), 
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а следе их грађани Војводине (28.6%), док су грађани Региона Југоисточне Србије 

најмање редовни читаоци ове рубрике.   

 Најзначајнија статистичка разлика видљива је код образовања испитаника 

(Х2=164.504; df=14; p=.000; V=0.23). Наиме, 6.1% грађана са (не)потпуним основним 

образовањем редовно чита рубрику из културе у дневним новинама, за разлику од 22% 

грађана са завршеним средњим образовањем и 41.8% грађана који су високообразовани. 

Са друге стране, рубрику из културе никада не чита 24.4% грађана са (не)завршеном 

основном школом, 13.3% са завршеном средњом школом и 5.3% грађана са завршеном 

вишом/високом школом.  

Иако статистички значајне разлике код старосних група не постоје, примећује се 

да су највернији читаоци рубрика из културе најстарији грађани Србији – 31.4% редовно 

чита ову рубрику, према 25.2% грађана средње генерације и 23.6% најмлађих.  

 
Табела 27: Учесталост читања рубрике из културе у дневним новинама – према 
роду, старости, месту становања и образовању 

 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбано руралн
о ОШ ССС ВСС 

редовни 
читаоци 22% 30.7% 23.6% 25.2% 31.4% 30.7% 19.5% 6.1% 22.0% 41.8% 

повремени 
читаоци 28.8% 28.0% 27.0% 30.9% 26.5% 25.6% 33.4% 25.8% 28.5% 29.6% 

случајни 
читаоци 18.4% 12.9% 17.5% 16.7% 12.1% 14.9% 16.4% 9.9% 18.3% 12.4% 

нечитаоци 16.7% 8.6% 12.5% 12.5% 11.9% 11.4% 17.2% 24.4% 13.3% 5.3% 

 



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

157 
 

 Сви наведени подаци показују да је редовни читалац рубрике из културе у 

дневним новинама особа женског рода, која има више од 50 година живота, високо 

је образована и живи у градском подручју.  

5.2. Читање часописа 
 За разлику од дневних новина, које редовно чита 58.9% грађана Србије, часописе 

и магазине редовно (једном недељно или чешће) чита 28% грађана. Повременим 

читаоцима, који часописе читају 1 до 3 пута месечно, припада 20.7%, док 9.8% грађана 

часописе чита ређе од једном месечно. Највећи број грађана ипак не чита часописе 

(41.5%).  

 
Приказ 101: Учесталост читања часописа 

 

 Двоструко више жена редовно чита часописе (36.6%) у односу на супротан пол 

(17.8%). Да су магазини пре избор жена него мушкараца, показује и податак да 57.1% 

мушкараца и 28.3% жена не чита часописе (Х2=143.929; df=5; p=.000; V=0.30).   
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 Иако разлике међу старосним групама нису статистички значајне, приметно је да 

су најредовнији читаоци часописа припадници најмлађе генерације где 31.8% редовно 

чита часописе, за разлику од 27.5% испитаника између 30 и 49 година и 25.9% 

најстаријих грађана. Међу нечитаоцима часописа најбројнији су најстарији грађани 

(48.2%), а најмањи број припада најмлађима (34.3%).  

 Гледајући према месту становања примећује се да грађани Србије који живе у 

градском подручју нешто редовније читају часописе, те тако 30.7% оних који живе у 

граду и 23% оних који живе у руралном подручју редовно читају часописе (Х2=24.263; 

df=5; p=.000; V=0.13). Са друге стране, готово подједнак проценат грађана који живе у 

граду и који живе у руралном подручју повремено чита часописе. Нечитаоцима се 

сматра 38% испитаника из градског подручја и 47.9% испитаника из руралног подручја. 

Сагледавајући регионе у којима испитаници живе закључује се да најредовније часописе 

читају житељи Западне Србије и Шумадије (32.4%), а следе их грађани Војводине 

(28.1%), затим  Југоисточне Србије (25.6%) и  Београдског региона (24.1%).  

 Као и у случају читања дневних новина најредовнији читаоци часописа су 

високообразовани испитаници (Х2=71.144; df=10; p=.000; V=0.15). Наиме, часописе 

редовно чита 21.2% грађана са (не)завршеном основном школом, 24.8% грађана са 

завршеном средњом школом и 36.3% грађана са завршеном вишом/високом школом. 

Међу високобразованим грађанима је најмањи број оних који не читају часописе 

(31.7%), док 42.3% средњеобразованих и 59.6% оних са (не)потпуном основном школом 

припада групи нечиталаца часописа.  
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Табела 28: Учесталост читања часописа – према роду, старости, месту становања и 
образовању 

 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбано руралн
о ОШ СШ ВСС 

редовни 
читаоци 17.8% 36.6% 31.8% 27.5% 28.9% 30.7% 23% 21.2% 24.8% 36.3% 

повремени 
читаоци 15.9% 24.8% 25.5% 21.4% 16% 21% 20.2% 13.1% 21.8% 22.9% 

ретки 
читаоци 9.1% 10.4% 8.5% 10.7% 9.9% 10.2% 8.9% 6.1% 11.1% 9.1% 

нечитаоци 57.1% 28.3% 34.3% 40.5% 11.9% 38% 47.9% 59.6% 42.3% 31.7% 

 

Поређење са резултатима истраживања спроведеног 2005. године показује да се 

за последњих 10 година повећао број редовних читалаца часописа, као и број 

нечиталаца, док се број повремених и ретких читалаца смањио (Cvetičanin 2007: 118).  

 
Приказ 102: Учесталост читања часописа - поређење 

 

 Грађани Србије најчешће и најредовније читају часописе колажног типа (забава 

и естрада) које чита 44.7% грађана који су навели барем једно име часописа које читају. 
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На другом месту су часописи који су посвећени здрављу, храни и lifestylе –у које чита 

12.1% грађана, док су на трећем месту информативни часописи који обрађују политичке 

теме (7.3% грађана чита ове часописе). Од колажних часописа 23.4% грађана наводи 

часописе које издаје Блиц (Блиц жена, Блиц пулс, Блиц магазин...), а затим часописи Story 

и Gloria. Међу часописима који су посвећени здрављу најчитанији је часопис Лепота и 

здравље, док се међу информативним часописима издваја часопис Време.  

Приказ 103: Типови часописа које читају грађани Србије 

 

 Магазине више читају жене. Наиме, 57.2% мушкараца и 71.8% жена истиче да 

чита ову врсте штампаних медија. Колажни часописи су најчитанији и двоструко више 

читани од стране женског рода (67% свих читатељки магазина чита колажни тип, у 

односу на 33.3% мушкараца). Жене чешће читају и часописе о здрављу и храни (19.3% 
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жена; 6% мушакараца) и магазине посвећене моди и уређењу куће/стана (7.9% жена; 

3.3% мушкараца). Са друге стране, информативне и спортске часописе чита више 

мушкараца (21.7% читалаца магазина чита информативне према 3.9% жена, а спортске 

чита 23% мушкараца и свега 0.2% жена). И едукативне часописе више читају мушкарци 

(8.1% у односу на 1% жена).  

 Припадници свих генерација најрадије читају колажне часописе и часописе о 

здрављу и храни. Образовање грађана не утиче на избор часописа, па тако и грађани са 

(не)завршеном основном школом и они који су завршили средњу школу и/или 

вишу/високу школу најрадије читају часописе забавног карактера. На другом месту су 

часописи посвећени здрављу и храни. Ипак, високообразовани испитаници као трећи 

најбројнији одговор наводе информативне часописе (14.8%), док то исто чини 6.9% 

средњеобразованих испитаника и 3.5% испитаника са (не)завршеном основном школом. 

Спортске часописе најрадије читају средњеобразовани грађани, а часописе о моди и 

уређењу куће/стана и едукативне часописе високообразовани.  

 Узевши у обзир све наведене резултате закључује се да је редовни читалац 

часописа високообразована млада жена која живи у градском подручју. Ова жена 

најрадије чита колажне часописе и часописе о здрављу и храни.  

 
5.3. Гледање телевизије 

 Истраживања културних пракси грађана Србије спроведена 2005. и 2010. године, 

као и истраживање спроведено 2015. године, показују да је грађанима Србије омиљен 

начин провођења слободног времена гледање телевизије (Cvetičanin 2007: 44; Cvetičanin, 
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Milankov 2011: 10). Тако, у истраживању из 2015. године, 70% грађана истиче да воли да 

слободно време проводи уз телевизију, а више од тога воле једино дружење са 

пријатељима и породицом.   

 Према резултатима истраживања највећи број грађана Србије гледа телевизију 1 

до 3 сата дневно. Наиме, радним данима 1 до 3 сата телевизију гледа 40.7% грађана, док 

викендом у наведеном интервалу телевизију гледа 36.2% испитаника, али викендом се 

повећава гледаност телевизије, па нерадним даним 29.5% грађана телевизију гледа 3 до 

5 сати. Радним данима то исто чини 18.3% грађана.  

Приказ 104: Просечно дневно гледање телевизије 

 

 Гледање телевизије у току дана не зависи од рода испитаника. Наиме, 41.1% 

особа женског рода  и 40.3% особа мушког рода радним данима телевизију гледа 1 до 3 

сата. Викендом и жене и мушкарци више гледају телевизију па 1 до 3 сата викендом уз 

телевизор проведе 36.4% жена и 36.2% мушкараца, али и 3 до 5 сати уз телевизор 

проведе 29.2% жена и 29.9% мушкараца. 

 Године живота испитаника утичу на време проведено у гледању телевизије, те 

тако 78.3% испитаникa који припадају средњој генерацији и 69.3% најмлађих радним 

данима гледа телевизију до 3 сата дневно, док то исто чини 59.3% најстаријих 
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испитаника (Х2=105.463; df=12; p=.000; V=0.18). Да су најстарији највернији гледаоци 

телевизијског програма показује и податак да 28.5% испитаника од 50 и више година  

проведе 3 до 5 сати слободног времена радним данима у гледању телевизије, док то чини 

15% младих и 11.5% испитаника средњих генерација.  

Викендом се, очекивано,  број сати гледања телевизије повећава, па тако само 

19.3% најмлађих, 20.1% грађана од 30 до 49 година и 9.9% најстаријих проведе само  до 

сат времена испред телевизора, од 1 до 3 сата дневно телевизију гледа 34% најмлађих,  

39.8% припадника средње генерације и 33.6% најстаријих. Овим данима у недељи 3 до 

5 сати уз телевизију проведе 27% оних од 15 до 29 година, 25.2%  оних од 30 до 49 година 

и 36.6% оних који имају више од 50 година, а више од 5 сати уз телевизију викендом 

проведе 15.5% најстаријих, 10.3% најмлађих и 8.9% испитаника средње генерације. Да 

најстарији грађани најчешће своје слободно време проводе гледајући телевизију 

потврђује и истраживање Култура старења и стари у култури, спроведено 2011. године 

(Миланков, Опачић 2012: 86).  

 Када је реч о месту становања, грађани Србије готово уједначено уживају у овом 

медију те тако 71.8% оних из руралног подручја и 68.1% из градског подручја радним 

данима гледа телевизију до 3 сата, док то исто 3 до 5 сати чине 17.7% становника 

руралног подручја и 18.7% урбаног подручја. Викендом се време гледања телевизије 

подједнако повећава и међу грађанима из руралних подручја и међу грађанима из 

урбаних подручја. Наиме, викендом телевизију до 3 сата гледа 53.3% из руралних 

подручја у односу на 52.2% из урбаних подручја, а 3 до 5 сати 30% грађана руралних 

подручја и 29.3% из градских подручја.  



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

164 
 

Гледајући према регионима у Србији, највише житеља југоисточне Србије 

радним данима гледа телевизију 1 до 3 сата дневно (44.7%), а најмање у овом 

временском интервалу гледају житељи Војводине (37.1%). Викендом 1 до 3 сата 

телевизију гледа 41.2% грађана Београдског региона, у односу на 36.5% грађана 

Југоисточне Србије, 35.3% грађана Западне Србије и Шумадије и 32.8%  грађана 

Војводине. Ипак, викендом телевизију од 3 до 5 сати највише гледају житељи Војводине 

и Западне Србије и Шумадије, а најмање житељи Београдског региона.  

 У погледу образовне структуре, високообразовани најмање гледају телевизију 

радним данима (Х2=47.309; df=12; p=.000; V=0.12). Међу грађанима који радним данима 

могу да издвоје свега до сат времена дневно за гледање телевизије највише је 

високообразованих – 33.6%, према 28.1% средњеобразованих и 20.2% оних са 

(не)завршеном основном школом. Уз телевизију дневно радним данима до 3 сата 

проведе 55.7% ниже образованих, 70.5% средњеобразованих и 74.1% 

високообразованих. Са друге стране преко 5 сати радним данима уз телевизију проведе 

9.4% испитаника са завршеном основном школом, 5.3% са средњом школом и 3.4% 

факултетски образованих грађана. Викендом се  код свих образовних група повећава 

време гледања телевизије и смањује разлика између група према степену образовања, те 

тако 41.7% са (не)завршеном основном школом, 53% за завршеном средњом школом и 

56.9% са завршеном вишом/високом школом до 3 сата дневно гледа телевизију. Од 3 до 

5 сати викендом телевизију гледа 33.8% нижеобразованих, 29.2% средњеобразованих и 

27.9% високообразованих, а преко 5 сати 19.8% испитаника са завршеном основном 

школом, 11.2% средњеобразованих, и 8.4% високообразованих испитаника.  
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Табела 29: Просечно дневно гледање телевизије, радним данима и викендом – 
према роду, старости, месту становања и образовању испитаника 

РАДНИ ДАН 

 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбано рурално ОШ СШ ВСС 

до сат времена 26.6% 30.5% 30.8% 35.3% 19.4% 29.7% 27% 20.2% 28.1% 33.6% 
1 до 3 сата 40.3% 41.1% 38.5% 43% 39.9% 38.4% 44.8% 35.7% 42.4% 40.5% 
3 до 5 сати 20.3% 16.6% 15% 11.5% 28.5% 18.7% 17.7% 30% 17.5% 14.5% 
5 до 10 сати 4.6% 3.4% 3.3% 2.8% 6% 4% 3.9% 8% 3.8% 2.3% 

преко 10 сати 1.3% 1.7% 2% 0.8% 1.9% 1.4% 1.6% 1.4% 1.5% 1.1% 
не гледа ТВ 7% 6.8% 10.6% 6.6% 4.2% 7.9% 5% 4.7% 6.7% 8% 

ВИКЕНД 

 Род Старост Место Образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбано рурално ОШ СШ ВСС 

до сат времена 14.3% 18.1% 19.3% 20.1% 9.9% 17.4% 14.5% 11.7% 16.5% 18.5% 
1 до 3 сата 36.1% 36.4% 34% 39.8% 33.6% 34.8% 38.8% 30.1% 36.5% 38.4% 
3 до 5 сати 29.9% 29.2% 27% 25.2% 36.6% 29.3% 30% 33.8% 29.2% 27.9% 
5 до 10 сати 9.7% 7.8% 6.5% 6.6% 12.7% 8.6% 8.9% 14.6% 8.7% 6.3% 

преко 10 сати 3.5% 2.2% 3.8% 2.3% 2.8% 2.6% 3.2% 5.2% 2.5% 2.1% 
не гледа ТВ 6.4% 6.3% 9.5% 6% 4.5% 7.4% 4.7% 4.7% 6.7% 6.7% 

 
 Грађани Србије на телевизији највише воле да гледају филмове, информативне 

емисије и квизове. Наиме, 77.4% грађана у своје слободно време воли да гледа филмове, 

73.2% вести, а 70.2% квизове. Што се тиче програма из културе 45.2% испитаника воли 

да гледа овај тип емисија на телевизији. Као најмање омиљени телевизијски програми 

истичу се пропагандни програми, које воли да гледа 10.3% испитаника, reality show 

програми које воли да гледа 29.1% и дечији програми које воли да гледа 29.7% грађана.  
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Као омиљени програм највећи број испитаника наводи спортске програме и 

филмове, док готово трећина испитаника (32.7%) није навела који омиљени програм 

највише воли да гледа.  

Приказ 105: Типови телевизијских емисија које испитаници воле да гледају 

 
Гледајући према социо – демографским карактеристикама испитаника могу се 

дефинисати профили типичних гледалаца наведених типова емисија.  

Информативне емисије воле да гледају мушкарци који живе у руралном подручју 

у југоисточној Србије. Они имају преко 50 година живота. По питању образовања није 

могуће дефинисати ком образовном нивоу припадају испитаници који гледају вести, јер 

готово подједнак проценат испитаника са (не)завршеном основном школом, са 

завршеном средњом школом и са завршеном вишом/високом школом воли да гледа овај 

тип емисија. Исти профил људи воли да гледа и политичке емисије, с тим што се 

примећује да је највећи број гледалаца ових емисија средњеобразован (77.5% 
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средњеобразованих, 42.2% нижеобразованих и 52,.% високообразованих воли да гледа 

политичке емисије).  

Емисије из културе воле да гледају високообразоване жене које имају више од 50 

година живота и живе у градском подручју у Региону Западне Србије и Шумадије. Код 

овог типа телевизијских емисија примећује се да су чести гледаоци и грађани који имају 

од 30 до 49 година.  

 Серије које се емитују на телевизији воле да гледају нижеобразоване испитанице 

које припадају најмлађој генерацији. Оне живе у Југоисточној Србији. По питању 

филмова није могуће одредити профил типичног гледаоца. Наиме, готово исти проценат 

особа женског и мушког рода воли да гледа филмове (77.7% жена и 77.2% мушкараца), 

као и проценат места становања, те филмове воли да гледа 77.6% грађана који живе у 

градском подручју и 77.1% оних који живе у руралном подручју. Ипак, примећује се да 

филмове највише воле да гледају млади (86%) и припадници средње генерације (82%), 

као и високообразовани (78.8%) и средњеобразовани (80.1%) грађани, а најмање 

најстарији грађани (66.2%) и они који су нижеобразовани (64.3%).  

 Музички програми су резервисани првенствено за жене са (не)завршеном 

основном школом које имају више од 50 година и живе у сеоским срединама у 

Југоисточној Србији. Ипак, најмања разлика се примећује у узрасту испитаника јер ове 

програме воли да гледа 66.3% младих, 64.2% припадника средње генерације и 70.7% 

најстаријих грађана.  

 Код гледалаца спортских програма могуће је издвојити само род типичног 

гледаоца који је мушкарац – 75.1% мушкараца и 32% жена воли да гледа ове програме. 
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Са друге стране, готово подједнак проценат испитаника који гледају спортске програме 

припада најмлађима, средњој генерацији и најстаријима, нижеобразованим, 

средњеобразованим и високообразованим грађанима.  

 Reality show програме највише воле да гледају нижеобразоване жене које имају 

више од 50 година живота и живе у руралном подручју у Региону Југоисточне Србије. 

Код овог типа програма највидљивија је разлика код образовања испитаника. Наиме, ове 

програме воли да гледа 52.1% грађана са (не)завршеном основном школом, 31.3% 

грађана са завршеном средњом школом и 14.7% грађана са завршеном вишом/високом 

школом.  

 Према резултатима истраживања може се закључити да квизови који се емитују 

на телевизији представљају забаву за велики број грађана у Србији, те готово подједнак 

проценат мушкараца и жена (69.8% мушкараца и 70.6% жена), житеља урбаног и 

руралног подручја (69.1%из урбаног подручја и 72.3% из руралног подручја) и 

нижеобразованих (71.8%), средњеобразованих (70.7%) и високообразованих (68.1%) 

воли да у своје слободно време на телевизији гледа квизове. Највећа разлика примећује 

се у узрасту испитаника, па се највернијим гледаоцима могу сматрати најстарији грађани 

(75.7%, у односу на 67% оних од 30 до 49 година и 67.8% најмлађих).  

 Документарне емисије првенствено гледају високообразовани испитаници. 

Наиме, 76.9% високообразованих, 63.4% средњеобразованих и 49.3% нижеобразованих 

воли да гледа документарне емисије. Са друге стране, припадници оба пола, и свих 

генерација су љубитељи ових емисија. По питању места становања закључује се да су 

грађанима урбаног подручја и грађанима Војводине највише привлачни ови програми.  
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 Talk show емисије и интервјуе радо гледају грађани оба пола, становници и 

градског подручја и руралног подручја. Разлика се примећује у узрасту испитаника, те 

ове емисије највише воле да гледају најстарији грађани (59.7%), док најмање воле 

најмлађи (29.5%), али и у образовању испитаника, па интервјуе на телевизији прати 

49.8% високообразованих и 35.2% нижеобразованих грађана Србије. 

 Пропагандни програми су најмање занимљиви грађанима Србије. Ипак, ове 

програме ће радије погледати жене са (не)завршеном основном школом, које имају више 

од 50 година живота и живе у руралном подручју.  

 ТВ куваре и емисије о моди чешће гледају жене и то оне које живе у Војводини. 

Са друге стране, на основу података није могуће утврдити ком узрасту, ком нивоу 

образовања и у каквом подручју припада типичан гледалац овог типа емисија.  

 Дечије емисије воле да гледају жене средњих година које живе у урбаном 

подручју, и то првенствено у Војводини. Податак да припадници средње генерације воле 

да гледају дечије емисије не изненађује, јер овој генерацији припадају родитељи 

малолетне деце. Гледање дечијих емисија није ни у каквој вези са образовањем 

испитаника, и готово подједнак проценат испитаника припада свим нивоима 

образовања.  

 Све наведене типове емисија испитаници првенствено гледају на телевизији РТС, 

ТВ Прва и ТВ Пинк. Наиме, 14.5% грађана је навело да најчешће гледа РТС, 14.2% ТВ 

Прва, а 12.9% ТВ Пинк (са свим његовим кабловским каналима) и 6.6% ТВ Б92. Све 

друге телевизијске станице, које се могу пратити преко кабловских оператера, се 

спорадично спомињу као гледане ТВ станице, али имају испод 1% одговора испитаника.  
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Приказ 106: ТВ станице које испитаници најчешће гледају 

 
5.4. Слушање радија 

 Све већом популаризацијом телевизије радио губи на значају и смањује се број 

редовних слушалаца радио станица. Према резултатима истраживања спроведеним 

2015. године трећина не слуша радио(33.4%), док више од половине испитаника слуша 

радио или сваки дан или неколико пута недељно (54.2%), због чега се ови испитаници 

могу сматрати редовним слушаоцима. Грађани који слушају радио ређе од једном 

недељно, односно неколико пута месечно припадају групи повремених слушалаца, док 

они који то чине ређе од једном месечно сматрају се „случајним“ слушаоцима.  

Приказ 107: Учесталост слушања радија 
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 Разлике према социодемографским карактеристикама показују да су мушкарци 

нешто  редовнији слушаоци радија, па 58.7% њих редовно слуша радио, док то чини 

50.5% жена. По питању узраста испитаника закључује се да су припадници средње 

генерације најредовнији слушаоци, а затим су то млади који најчешће повремено 

слушају радио. Грађани Србије који живе у руралном подручју редовније слушају радио, 

те 57,7% становника руралног подручја и 52.2% становника из урбаног подручја готово 

свакодневно слуша радио. Гледајући према регионима примећује се да највећи број 

редовних слушалаца долази из региона Западне Србије и Шумадије, затим из 

Београдског региона, док је најмањи број слушалаца из региона Јужне и Источне Србије. 

Као повремени слушаоци најбројнији су становници Војводине. Редовни слушаоци 

радија првенствено имају завршену средњу школу, следе их грађани са завршеном 

вишом/високом школом, а најмањи број редовних слушалаца има (не)завршену основну 

школу.  

 
Табела 30: Учесталост слушања радија – према роду, старости, месту становања и 
образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

редовни 
слушаоци 57.8% 50.5% 55.8% 59.9% 46.5% 52.2% 57.7% 40.4% 57.6% 55.5% 

повремени 
слушаоци 8.5% 8.5% 13.6% 5.5% 8.4% 9.1% 7.5% 13.1% 6.8% 8.6% 

„случајни“ 
слушаоци 2.6% 5.1% 3.8% 2.9% 5.4% 3.5% 4.8% 5.2% 3.8% 4% 

неслушаоци 30.2% 36% 30% 31.7% 39.8% 35.2% 30% 41.3% 31.9% 31.9% 
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Сви наведени подаци указују да је редовни слушалац радија најчешће 

мушкарац који има од 30 до 49 година са завршеном средњом школом. Живи у 

Западној Србији и Шумадији, у руралном подручју.  

Гледајући резултате истраживања о учесталости слушања радија међу грађанима 

Србије у последњих 10 година, у петогодишњим интервалима (2005, 2010. и 2015. 

година) приметно је да се број редовних слушалаца не мења, као и неслушалаца, те да 

на навику (не)слушања радија не утичу многобројне друштвено – економске околности 

у Србији. Наиме, 2005. године 56.1% грађана Србије је редовно слушао радио (Cvetičanin 

2007: 77), 2010. године редовно је слушало радио 55.2% грађана (Cvetičanin, Milankov 

2011: 20), a 2015. године 54.2% грађана.  

 
Приказ 108: Учесталост слушања радија - поређење 

 

 На питање коју радио станицу грађани воле да слушају 54.7% испитаника није 
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фреквенцији првенствено пуштају забавну музику и забавне емисије. Ипак, 12.7% 

грађана слуша радо и локалне радио станице што се може објаснити да ове станице поред 
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музике нуде и локалне информације које су важне за грађане који живе на одређеној 

територији.  

Приказ 109: Које радио станице воле да слушају грађани Србије 

 
5.4.1. Зашто се програми из културе на телевизији и радију не гледају/слушају чешће? 

Програме из културе на телевизији и/или радију и мушкарци и жене, без обзира 

у ком подручју живе и колико имају година, не прате чешће због недостатка времена 

(48.1% од укупног броја испитаника), а затим због недостатка интересовања – 32.2%. 

Ниво образовања утиче на ове личне мотиве чешћег негледања/неслушања ових 

програма, те нижеобразовани грађани не прате програме из културе јер нису 

заинтересовани за њих (42.7%), а затим због недостатка слободног времена, док средње 

и високообразовани као први разлог наводе недостатак времена, због ког програме не 

гледа 53.8% високообразованих и 47.4% средњеобразованих, док незаинтересованост 

показује 21.6% високообразованих и 33.8% са завршеном средњом школом. Важно је 

напоменути да 12.8% високообразованих грађана сматра да програми из културе који се 

емитују на телевизији и радију нису квалитетни, те их због тога и ређе гледа/слуша.  
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Табела 31: Разлози за негледање/неслушање програма из културе – према роду, 
старости, месту становања и образовању 

 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

недостатак 
интересовања 34.7% 28.2% 30.8% 30.9% 31.9% 31.8% 30% 42.7% 33.8% 21.6% 

недостатак 
времена 44.6% 51.1% 49% 50.6% 44.8% 46.8% 50.6% 39.4% 47.4% 53.8% 

лош квалитет 
програма 9.7% 9.3% 11% 8.6% 9.5% 11.9% 5.2%    7.5%     8% 12.8% 

непостојање 
програма 6% 6.4% 6% 4.4%  8.4% 5.6% 7.3%   6.6%   5.4%    7.1% 

 
Приказ 110: Разлози негледања/неслушања програма из културе у поређењу са ЕУ                  
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грађана Србије пресудан фактор недостатак времена. Слично грађанима Србије, по 

питању недостатка времена размишљају грађани Румуније.  

 
5.5. Коришћење интернета 

Врло битан извор слободе информисања јесте интернет који је као мрежа 

слободног протока доступан већини грађана и на тај начин доприноси свеопштем 

развоју друштва. Према резултатима истраживања спроведеним 2015. године интернет 

у Србији редовно користи 74.6% испитаника, од чега 61.2% испитаника опште 

популације свакодневно користи интернет. Број грађана који нису редовни корисници 

из године у годину се смањује, те 2.9% испитаника повремено, 2.8% повремено користи 

интернет (једном недељно), а 19.7% грађана не користи интернет.  

Приказ 111: Учесталост коришћења интернета 

 
 Значајне статистичке разлике у коришћењу интернета према роду и региону у 

којем испитаник живи не постоје. Наиме, 74.8% жена и 74.4% мушкараца редовни су 

корисници интернета. Слична ситуација је и у некоришћењу интернета, где се 20.5% 

жена и 18.8% мушкараца изјаснило да не користи овај вид комуникације. 
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 Ипак, значајне статистичке разлике постоје у свим осталим социодемографским 

особинама испитаника. Очекивано, највеће разлике су у домену узраста (Х2=503.246; 

df=10; p=.000; V=0.40). Тако су најмлађи испитаници и најредовнији корисници 

интернета (97.1% су редовни коисници интернета), у односу на 85.6% припадника 

средње генерације и 45.6% најстаријих испитаника.  

 Разлике су изражене и у домену степена образованости испитаника (Х2=184.336; 

df=10; p=.000; V=0.24). Високобразовани грађани најредовније користе интернет, 

односно 86.8% су редовни корисници, а међу њима 74% свакодневно користи интернет. 

Грађани који имају (не)завршену основну школу могу се сматрати најмање редовним 

корисницима интернета, те 44.6% редовно користи, од којих 35.7% свакодневно. Са 

друге стране, 51.2% нижеобразованих грађана, 18.4% средњеобразованих и 8.2% 

високообразованих не користи никада интернет.  

Такође, значајне статистичке разлике видљиве су и код места становања 

испитаника (Х2=58.287; df=10; p=.000; V=0.19). Грађани који живе у градском подручју 

чешће користе интернет, те 78.8% житеља градског подручја и 67% житеља руралног 

подручја редовно користи интернет. Свакодневно интернет користи 67.9% грађана из 

урбаног подручја и 49.3% из руралног подручја. Гледајући према регионима 

најредовнији корисници интернета су грађани Војводине (80.7%), а затим Београдског 

региона (79.4%), док су најмање редовни грађани Западне Србије и Шумадије (68.6%). 

Ипак, свакодневно интернет користе највише грађани Београдског региона (67.2%), а 

затим грађани Војводине (66.7%).  
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Табела 32: Учесталост коришћења интернета – према роду, старости, месту 
становања и образовању 

 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

редовни 
корисници 74.4% 74.8% 97.1% 85.6% 45.6% 78.8% 67% 44.6% 75.2% 86.8% 

повремени 
корисници 3.1% 2.6% 1.3% 3.7% 3% 3% 2.5% 1.4% 3.4% 2.5% 

ретки 
корисници 3.7% 2.1% 0.3% 2.6% 5.1% 2.2% 4.2% 2.8% 3% 5.5% 

некорисници 18.8% 20.5% 1.8% 8.1% 46.5% 16% 26.4% 51.2% 18.4% 8.2% 

   

Из наведених резултата може се закључити да је редовни корисник 

интернета у Србији млада, високообразована особа која живи у градском подручју.  

Према подацима Републичког завода за статистику проценат корисника 

интернета у Србији из године у годину расте. У 2015. години је у односу на 2014. 

порастао за 2.5%, у односу на 2013. порастао је за 10.9%, за 17.8% у односу на 2012. 

годину, односно за 22.4%12. Овај податак потврђују и истраживања културних пракси 

грађана Србије спроведена 2005. године и 2010. године. Наиме, 2005. године интернет 

је редовно користило 28.5% грађана (Cvetičanin 2007: 78), a 2010. године 63% грађана 

(Cvetičanin, Milankov 2011: 21), док је 2015. године број редовних корисника порастао 

на 74.6%.  

 
 
 

                                                           
12 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/85/78/ICT2015s.pdf (приступљено 10.10.2016. године) 

http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/85/78/ICT2015s.pdf


Културне потребе и навике грађана Србије 
 

178 
 

Приказ 112: Учесталост коришћења интернета - поређење 

 

5.5.1. Коришћење интернета у сврху културе 

Једно од важних питања коришћења интернета је оно које дефинише 

методологија Еуробарометар, методологија која мери праксе, вредности и ставове 

грађана Европске уније у најразличитијим сферама. Наиме, Еуробарометар мери не само 

коришћење интернета, већ и коришћење интернета за потребе културе. Због тога је Завод 

за проучавање културног развитка у оквиру истраживања културних пракси грађана 

Србије испитаницима поставио питање у коликој мери интернет користе у сврху 

културе.   

Интернет за потребе културе, према сопственом признању користи 62.1% свих 

испитаника. Ипак, преглед учесталости коришћења показује да садржаје из културе на 

интернету свакодневно прати 11.9%, свих испитаника, неколико пута недељно 14.6%, и 

једном недељно 10.7%. Ових 37.2% свих испитаника који барем једном недељно користе 

интернет у сврху културе, могу се сматрати редовним корисницима. Резултати показују 

и да од свакодневних корисника интернета (њих 61.2% у узорку), свега 19.2% користи 

интернет за сврху културе са истом учесталошћу (сваког дана). Више од трећине 

свакодневних корисника интернета (34.3%) ређе од једном месечно или никада то не 
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чини за задовољење културних потреба. Међу свакодневним корисницима интернета, 

највише је оних који се на интернету неколико пута недељно посвећују културним 

садржајима – 19.4%. 

 
Приказ 113: Учесталост коришћења интернета у сврху културе 

 
Приказ 114: Учесталост посећивања интернета у сврху културе међу свакодневним 
корисницима интернета 

 
 Разлике према роду у коришћењу интернета у сврху културе су видљиве, 

нарочито у погледу учесталости (Х2=48.662; df=7; p=.000; V=0.18). Наиме, жене чешће 

користе интернет за потребе културе у односу на мушку популацију (13.2% жена то чини 

свакодневно, односно 43.1% бар једном недељно, за разлику од 30.2% мушкараца који 
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интернет зарад културе посети барем једном на недељном нивоу, односно 10.3% сваког 

дана).  

 Између коришћења интернета и година живота испитаника постоји изражена 

негативна корелација, односно, са годинама живота опада број корисника интернета. 

Иста ситуација се понавља и код коришћења интернета у сврху културе, иако је у том 

случају разлика нешто мање изражена (Х2=402.685; df=14; p=.000; V=0.36). Тако 

интернет у сврху културе користи 81% најмлађих, 71.2% припадника средње генерације 

и 37.9% најстаријих. У наведене сврхе барем једном недељно користи интернет 45.3% 

младих (15 – 29 година), 43.6% оних од 30 до 49 година и 25.2% грађана са више од 50 

година живота.  

 Статистички параметри указују на утицај средње јачине између места становања 

и коришћења интернета. Слична ситуација је у погледу коришћења интернета у сврхе 

културе (Х2=43.101; df=7; p=.000; V=0.17). Урбано становништво (42%) у значајно већем 

проценту посећује редовно, односно барем једном недељно, садржаје из културе од 

становништва руралних подручја (28.6%). Гледајући према регионима у Србији 

интернет користи у сврху културе барем једном недељно 38.8% житеља Београдског 

региона, 37.6% житеља Војводине, 37.6% житеља Западне Србије и Шумадије и 34.4% 

житеља Југоисточне Србије, и ту статистички изражених разлика нема.  

 Као и по питању учесталости коришћења интернета где су високообразовани 

испитаници најактивнији, тако је и у коришћењу интернета у сврху културе (Х2=237.370; 

df=14; p=.000; V=0.27). Наиме, 80% високообразованих грађана користи интернет и у 

сврху културе, док то чини 61% средњеобразованих и 31.5% нижеобразованих грађана. 
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Барем једном недељно вести из културе на интернету претражује 52.9% грађана са 

вишом/високом школом, 34.1% са завршеном средњом школом и 14.1% за 

(не)завршеном основном школом.  

 
Табела 33: Учесталост коришћења интернета у сврху културе – према роду, 
старости, месту становања и образовању 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

бар једном 
недељно 30.2% 43.1% 45.3% 42.6% 25.2% 41.9% 28.6% 14.1% 34.1% 52.9% 

бар једном 
месечно 28.2% 22.2% 35.8% 28.6% 12.6% 24.6% 25.4% 17.4% 25.7% 27.3% 

никад  22.8% 14% 17.8% 20.4% 15.7% 17.2% 19.6% 17.8% 21.7% 11.5% 

 

Ипак, сам појам културе се може врло широко схватати, те тако и коришћење 

интернета у сврхе културе. Управо због тога у поменутом истраживању Завода за 

проучавање културног развитка укључено је питање дефинисано Еуробарометром које 

је дало прецизнију слику коришћења интернета у сврху задовољавања личних потреба 

из области културе13. Ово питање заправо је омогућило је сагледавање активности 

испитаника у појединачним културним активностима.  

Општи закључак је да испитаници од културних активности на интернету 

најчешће читају новине/магазине и слушају музику (што често чини нешто више од 

трећине анкетираних), док најређе постављају садржаје (30% поставља садржаје), 

                                                           
13http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surve
yKy/2098  

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2098
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2098
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односно учествују у онлајн (online) културној продукцији (сопствени блог/сајт са 

садржајем из области културе креира 8.8% анкетираних). Иако се на трећем месту према 

броју одговора налази информисање о култури, то највећи број испитаника чини понекад 

(28.4%), док често то чини 12.6%. 

На различите културне активности у извесној мери утиче род, али те разлике нису 

значајне. Најзначајнија разлика је у сфери гледања програма уживо, као и у преузимању 

музичких садржаја, активностима које у знатно већој мери упражњавају мушкарци у 

односу на супротан пол. Са друге стране, жене у већем проценту од мушкараца трагају 

за информацијама из сфере културе на интернету и читају блогове.  

 
Приказ 115: Преглед корисника интернета у сврху појединих културних 
активности   у укупној испитаној популацији  

 
Године живота највише утичу на коришћење интернета те тако и на културне 

активности на мрежи. Тако слушање радија и музике online видно у највећем проценту 
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упражњавају најмлађи (15-29 година) – готово две трећине најмлађих то чини често. Са 

годинама живота опада број испитаника који на интернету слушају музику и радио. И 

гледање програма уживо, такође, у највећем проценту раде млади (15-29 година), а 

њихов број опада са порастом година живота испитаника. Играње игара на интернету је, 

такође, активност највише својствена младима (15-29 година), тако да је 70% младих 

упражњава. Са друге стране, готово половина испитаника средње генерације и две 

трећине најстаријих то не чини. Преузимање филмских, ТВ и радијских садржаја је 

активност где се исти тренд понавља – број испитаника који то чини опада са порастом 

година живота.  

 
Приказ 116: Коришћење интернета за поједине културне активности према 
старости испитаника – проценат корисника интернета који „често“ упражњавају 
поједине активности 
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Добијени резултати су донекле очекивани, с обзиром на чињеницу да су младе 

генерације расле у друштву развоја информационих технологија, те вероватно поседују 

и веће знање у коришћењу интернета и садржаја на интернету. Ипак, они су најчешће 

конзументи садржаја, односно активно преузимају и прате садржаје док значајно ређе 

постављају своје садржаје на интернет. 

Када је реч о образовном нивоу испитаника који користе интернет, и према томе 

упражњавају активности у сврху културе, може се рећи да и образовни ниво има утицаја 

на то, али не у пресудној мери. У већини културних активности на интернету у највећем 

проценту учествују високообразовани. Разлика је међутим највидљивија у домену 

информисања, односно читања штампе и тражења информација у области културе, али 

и посећивања едукативних страница и страница институција културе. Испитаници са 

завршеним факултетом такође у значајно највећем проценту купују производе културе. 

Са друге стране, најниже образовани у највећем проценту преузимају музичке садржаје 

и играју online игре.  

Иако је у свим културним активностима на интернету урбано становништво 

активније, место становања ипак не утиче пресудно на упражњавање ових активности, 

односно разлике између урбаног и руралног становништва су незнатне. Највећа разлика 

је у сфери куповине културних производа, које знатно чешће набавља урбано 

становништво. Такође, урбано становништво у видно већем проценту посећује интернет 

странице едукативног садржаја и странице институција културе.  
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Приказ 117: Коришћење интернета за поједине културне активности према степену 
образовања испитаника - проценат корисника интернета који „често“ 
упражњавају поједине активности 

 
 

Сумирајући све наведене податке може се закључити да је корисник интернета 

који користи интернет у сврху културе млада женска, високообразована особа која 

живи у градском подручју. Она на интернету првенствено слуша музику, преузима 

музичке садржаје и информише се о културним производима и садржајима. 

 
 
 
 
 
 
 

30.0%

44.6%

53.8%

9%
12.0%

24.1%

6%
9.8%

20.8%

29.3% 23.5%

21.2%
25.7%

18.5%

11.6%

ОШ СШ ВСШ/ВСС

Читање новина/магазина
Тражење информација из културе
Посећивање едукативних сајтова и установа културе
Преузимање музичких садржаја
Играње игрица
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Табела 34: Проценат испитаниика у укупном узорку који „често“ користе интернет 
за поједине активности у области културе (у %) 

у % 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ ССС ВСС 
читање штампе 49.6 44.2 45.0 47.3 47.5 49.0 41.8 30.0 44.6 53.8 

информ. о 
култури 11.6 19.8 17.8 15.2 14.5 18.3 11.1 9.1 12.0 24.1 

слушање 
музике/радија 43.6 43.8 65.2 39.7 22.0 44.5 42.1 53.0 42.7 42.9 

download 
музике 27.3 19.8 42.1 17.8 8.2 25.6 18.5 29.3 23.5 21.2 

live streaming 16.3 8.0 19.9 8.4 7.8 11.5 12.6 17.0 12.1 9.7 
куповина 

кул.производа 3.7 7.1 5.2 7.0 3.2 6.8 3.0 6.1 4.2 6.7 

online gaming 19.4 14.5 25.4 14.5 8.9 16.6 17.0 25.7 18.5 11.6 
посета сајтова 
кул.установа 11.4 15.1 13.4 12.3 15.2 16.5 6.9 6.0 9.8 20.8 

download 
филмова 27.6 15.2 34.0 20.7 3.9 25.2 12.3 23.0 20.6 20.6 

читање блогова 12.2 15.9 19.3 13.2 8.9 15.3 12.0 13.9 13.6 15.0 
постављање 

кул. садржаја  5.4 8.9 9.5 7.3 4.3 8.4 4.9 4.0 6.4 9.5 

креирање 
кул.сајта/блога 1.8 2.4 2.6 2.1 1.4 2.9 0.5 4.0 1.7 1.9 

 

 У поређењу са резултатима Еуробарометар 2013, Србија је изнад просека земаља 

ЕУ (38.6% испитаних у Србији бар једном недељно користи интернет како би задовољио 

своје културне потребе, док то чини у 2013. години 30% грађана ЕУ). Међутим треба 

узети у обзир чињеницу да две године у развоју информационих технологија прави 

велику разлику и када је реч о коришћењу интернета у сврху културе.  
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6. Културна продукција 
 
 Као што је наведено у уводном делу истраживања културна партиципација се 

састоји из три основна типа (културне потрошње, културне производње и културне 

интеракције) који се међусобно допуњују. Културна производња, односно културна 

продукција представља бављење уметношћу или неким креативним хобијем, јер се  

стварањем културних добара учествује у културном животу средине у којој се живи. На 

овај начин остварује се културни развој и појединца и шире друштвене заједнице. 

Управо због тога, било је важно утврдити да ли се грађани Србије баве неком 

уметношћу, професионално или аматерски.  

 Према резултатима истраживања, неком врстом културне продукције се у Србији 

тренутно бави 15.5% грађана (11.5% се културном продукцијом бави аматерски, а 4% се 

професионално бави неком врстом уметности). Грађани који се професионално баве 

уметношћу првенствено су навели фолклор и музику, док су испитаници који се 

аматерски баве уметношћу истакли бављење цртањем, писањем и сликањем.  

Приказ 118: Проценат грађана који се тренутно баве неком уметношћу 

 

професионално се 
баве, 4% аматерски се 

баве, 11.5%

не баве се, 
84.5%
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Када је реч о бављењу уметношћу, статистички значајне разлике не постоје ни 

према роду, ни према старости. Наиме, готово исти проценат мушкараца и жена се бави 

уметношћу, односно 14.9% мушкараца и 16.2% жена у општој популацији. Слична слика 

је и у погледу старости испитаника, иако су најмлађи испитаници најзаступљенији (у 

односу на све испитане 20.2% између 15 и 29 година бави се уметношћу, 13.8% грађана 

старости од 30 до 49 година и 14% грађана који имају 50 и више година). Ни образовање 

не прави значајну разлику иако са растом нивоа образовања испитаника умерено расте 

и број грађана који се баве неком уметношћу, те се 19.1% високообразованих, 14.5% 

средњеобразованих и 12.2% нижеобразованих бави неком врстом уметности. 

 Највећу разлику прави место становања испитаника. Они који живе у градском 

подручју у двоструко већој мери се баве уметношћу од становника руралног подручја. 

Посматрано према регионима, уметношћу се највише баве житељи Војводине и 

Београдског региона, најмање житељи региона Јужне и Источне Србије.  

 
Табела 35: Бављење културном продукцијом – према роду, старости, месту 
становања и образовању (у односу на општу популацију) 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбано рурал ОШ СШ ВСС 

баве се 
уметношћу 14.9% 16.2% 20.2% 13.8% 14% 18.9% 9.3% 12.2% 14.5% 19.1% 

  
 Сумирајући све податке може се закључити како изгледа профил грађанина 

Србије који се бави неком врстом уметности. Наиме, то је најчешће особа женског 

рода, млада, високобразована и живи у граду. Она изузетно воли уметност и њоме 

се бави чешће аматерски.  



Културне потребе и навике грађана Србије 
 

189 
 

 У поређењу са истраживањима из 2005. и 2010. године, грађани Србије се знатно 

мање баве уметношћу (Cvetičanin, Milankov 2011: 22).  

Приказ 119: Бављење културном продукцијом - поређење 

 

 У последњих годину дана грађани Србије су највише певал и играли уз музику. 

Међутим, питање је да ли се певање и играње у друштву може сматрати културном 

продукцијом. Стога су ове две активности на даље искључене из анализе културне 

продукције. Може се рећи да је највећи број грађана у оквиру културне продукције играо 

коло (17.3%), плесао (15.3%), бавио се ручним радом (12.6%) и сликао (12.1%).  

 
Приказ 120: Уметничке активности којима су се испитаници бавили у последњих 
12 месеци (у односу на општу популацију) 
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 Резултати из 2015. године показују да је 10.6% грађана свирало инструмент и 

компоновало. 

 Плесом (плесање танга, валцера, салсе, али и играње народних кола искључујући  

играње уз музику које се не може сматрати продукцијом) се 2015. године бавило 32.6% 

грађана Србије, иако се већи проценат грађана бавио играњем народних кола (17.3% се 

бавио фолклором, 15.3% плесом). У истраживању спроведеном 2010. године много већи 

проценат грађана се бавио плесом. Наиме, тада се 52.7% грађана бавило плесом, од чега 

је у последњих 12 месеци пре анкетирања 32.6% грађана играло коло (Cvetičanin, 

Milankov 2011: 23).  

 У истраживању 2015. године грађанима је постављено питање колико су се у 

последњих 12 месеци бавили фотографисањем, цртањем и дизајнирањем, што се може 

сматрати визуелним уметностима, чиме се бавило 29.7% грађана. Фотографисањем и 

цртањем 2010. године се бавило 23.9% грађана, док тада није постављено питање о 

дизајнирању. Године 2005. фотографисањем и цртањем се бавило 20.5% грађана Србије 

(Cvetičanin, Milankov 2011: 23).  

 Упоређујући податке о бављењу књижевним стваралаштвом, односно писањем, 

закључује се да у периоду од десет година, од 2005. године до 2015. године није дошло 

до великих промена, јер се  2005. године писањем бавило 9.3%, 2010. године 10.5%, а 

2015. године 10% испитаника (Cvetičanin, Milankov 2011: 23).  

 Глумом, која се може сматрати извођачком уметношћу, се током 2010. године 

бавило највише грађана Србије (5.7%), у односу на 2015. годину (3.8%) и 0.9% 2005. 

године (Cvetičanin, Milankov 2011: 23).  
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 Ручним радом се током 2010. године бавило више грађана (17.6%) него 2015. 

године (12.6%) (Cvetičanin, Milankov 2011: 23).  

 Музички инструмент у последњих 12 месеци чешће су свирали мушкарци. Они 

су већином млади, високообразовани  и становници градског подручја. Исте социо –

демографске карактеристике имају и особе које су се у последњих годину дана бавиле 

компоновањем и свирањем инструмената, али и једном и другом активношћу 

истовремено.  

 
Табела 36: Бављење музиком (свирањем инструмента и компоновањем) – према 
роду, старости, месту становања и образовању (у односу на укупну популацију) 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбано рурално ОШ СШ ВСС 

свирање 
инструмента 12.4% 5% 13.3% 6.8% 6.5% 10% 5.4% 8% 7.6% 9.5% 

компоновање 3.3% 1.3% 4.5% 0.8% 2.1% 3% 0.9% 0.5% 2.2% 3.2% 
и свирање и 

компоновање 2.4% 0.9% 2.8% 0.5% 1.9% 2.3% 0.4% 0% 1.5% 2.5% 

 У последњих 12 месеци плесом су се првенствено бавиле жене и то оне које су 

младе, високообразоване и становнице градског подручја, док су коло играле најчешће 

младе нижеобразоване жене, становнице руралног подручја. И модерним и 

традиционалним играњем у последњих годину дана бавиле су младе високообразоване 

жене, становнице урбаног подручја.  
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Табела 37: Бављење плесом (традиционалним и модерним) – према роду, старости, 
месту становања и образовању (у односу на укупну популацију) 

 род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбано руралн
о ОШ СШ ВСС 

Модерни плес 10.7% 19.1% 19.3% 15.2% 12.3% 17.4% 11.4% 8.5% 14.7% 20.2% 
Традиционални 

плес 15% 19.2% 18.3% 16.3% 17.4% 16.4% 18.9% 19.2% 17.5% 16.2% 

И модерни  и 
традиционални 4.3% 8.4% 8.8% 5.7% 5.6% 6.7% 6.3% 4.7% 6.4% 7.8% 

  

 У области визуелних уметности фотографијом се чешће баве жене. Оне су младе, 

високообразоване и становнице градског подручја. Готово идентичан профил је и особа 

које се баве дизајном, иако се овим типом уметности баве и грађани који су припадници 

средње генерације. Такође, и међу грађанима који се баве сликањем највише је жена које 

су младе, висоокобразоване и становнице градског подручја. Међу особама које су 

истовремено практиковале све три врсте стваралаштва такође је највише младих жена 

из урбаног подручја које су ниже и/или високообразоване.  

 
Табела 38: Бављење визуелним уметностима (фотографијом, сликањем и дизајном) 
– према роду, старости, месту становања и образовању (у односу на укупну 
популацију) 

 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

фотографија 8.9% 11.1% 16.8% 9.9% 5.4% 13.5% 3.9% 7.5% 8.7% 13.9% 

сликање 9.1% 14.6% 17.3% 12.1% 8% 14.3% 8% 14.1% 10.2% 14.9% 

дизајн 6.7% 8.3% 9% 8% 7.5% 9.8% 3.6% 6.6% 6.2% 10.5% 
и фотографија и 
сликање и дизајн 3.8% 5.7% 8% 4.7% 2.4% 6.5% 1.8% 6.1% 3.9% 6.1% 
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 Жене су активније и на пољу писања прича и песама. И у овом случају оне су 

најчешће младе, високообразоване и житељке градског подручја. Писање блога у Србији 

још увек није превише популарно, те се мањи број грађана и бави овом активношћу. Од 

оних који пишу блог издвајају се млади, са завршеном вишом/или високом школом који 

живе у градском подручју. По питању рода разлике нису много видљиве, блог пише 3.8% 

жена и 3.5% мушкараца. Са друге стране, веома мали проценат грађана пише и песме и 

приче и блогове, а међу онима који пишу највише је младих, високообразованих жена 

из градског подручја.  

 
Табела 39: Бављење писањем (песама, прича, блогова) – према роду, старости, 
месту становања и образовању (у односу на укупну популацију) 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбано рурал ОШ СШ ВСС 

песме и приче 7.9% 11.7% 13% 9.7% 8% 11.6% 7% 9.4% 8.1% 13.9% 
блог 3.5% 3.8% 5.3% 4% 2.1% 4.5% 2.1% 2.3% 3.5% 4.6% 

песме, приче 
и блог 0.6% 1.4% 1.8% 1.1% 0.4% 1.3% 0.5% 0.5% 0.8% 1.7% 

  

 И у случају бављења глумом жене су активније. Оне су младе и живе у градској 

средини, али за разлику од оних жена које се баве плесом, визуелним уметностима и 

писањем, имају завршену средњу школу.  

 
Табела 40: Бављење глумом – према роду, старости, месту становања и образовању 
(у односу на укупну популацију)  

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбано рурал ОШ СШ ВСС 

глума 3.6% 4% 9.3% 2.8% 1.1% 4.7% 2.3% 4.2% 4.3% 2.9% 
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 За разлику од писања, свирања иструмената, визуелних уметности, глуме и плеса, 

где нису утврђене значајне статистичке разлике према роду испитаника, израда ручног 

рада је резервисана готово искључиво за особе женског пола, јер се 20.3% жена и 3.5% 

мушкараца у последњих 12 месеци бавило ручним радом. Ове грађанке имају више од 

50 година живота и најчешће су нижеобразоване.  

Да се најстарији грађани у великој мери баве ручним радом потврђује и 

истраживање Култура старења и стари у култури, спроведено 2011. године, према коме 

је 8.3% грађана који имају више од 65 година живота активно на ово пољу културне 

продукције14. Са друге стране, и житељке градских и руралних средина се у подједнакој 

мери баве ручним радом.  

Табела 41: Бављење ручним радом – према роду, старости, месту становања и 
образовању (у односу на укупну популацију) 

 род старост место образовање 
М Ж 15-29 30-49 50+ урбано рурал ОШ СШ ВСС 

ручни рад 3.5% 20.3% 5.8% 8.6% 22.2% 12.7% 12.3% 22.5% 11.7% 10.1% 

 

У поређењу са грађанима ЕУ грађани Србије су у последњих годину дана чешће 

плесали и писали. Ипак, битно је нагласити да се класичним плесом (танго, валцер, 

салса...) бави готово подједнак проценат грађана Србије и ЕУ, док се у Србији 17.3% 

бавио и традиционалним плесом. Наиме, и претходна истраживања Завода за 

проучавање културног развитка су показала да у Србији функционише око 1.000 

                                                           
14 Истраживање је спроведено 2011. године од стране Завода за проучавање културног развитка , те је доступна SPSS 
база 
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аматерских друштава у којима се негују игре свих народа који живе на територији 

Србије (Лазаревић (ур.) 2011). Управо ова аматерска друштва често представљају прву 

инстанцу у упознавању младих са уметношћу и традиционалном културом, а у руралним 

срединама често су и једини активни носиоци културног живота (Vukanović 2011).  

Грађани Србије су у погледу плеса, сликања, ручног рада, свирања инструмента и глуме 

у рангу са просеком грађана  ЕУ, док су по питању писања песама, прича двоструко 

активнији.   

Табела 42: Културна продукција у поређењу ЕУ 

 плес фотографија 
и филм 

сликање, 
ручни рад 

свирање 
инструмента писање глума 

Немачка 2013 16% 19% 10% 10% 4% 3% 
Бугарска 2013 7% 1% 2% 2% 1% 1% 

Француска 2013 20% 20% 20% 10% 7% 4% 
Италија 2013 3% 2% 3% 6% 2% 1% 

В.Британија 2013 11% 12% 14% 10% 8% 3% 
ЕУ 2013 13% 12% 10% 8% 5% 3% 

Грчка 2013 17% 4% 5% 3% 1% 1% 
Шведска 2013 22% 35% 24% 22% 12% 9% 
Данска 2013 35% 49% 27% 21% 13% 5% 

Хрватска 2013 6% 9% 7% 4% 4% 2% 
Пољска 2013 9% 8% 3% 3% 2% 1% 
Чешка 2013 15% 13% 4% 8% 2% 2% 

Румунија 2013 14% 7% 3% 4% 3% 1% 

Србија 2015 15% 6% 12% 8% 10% 4% 
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7. Информисање грађана о културним садржајима 
 

Учесталост посећивања културних садржаја у великој мери зависи и од начина 

промоције самих садржаја. Наиме, установе културе, као организатори културних 

догађаја, грађане о својим програмима обавештавају путем медија (интернет, друштвене 

мреже,ТВ, радио, новине) и постера и плаката.  

Према резултатима истраживања грађани Србије се о културним догађајима 

информишу најчешће путем телевизије (20.6% свих испитаника) и интернета и 

друштвених мрежа (20.5% свих испитаника). Међутим, у информисању о културним 

садржајима велику улогу има и лични контакт грађана, потенцијалних посетилаца, 

којима неретко пријатељи и родбина преносе информације о предстојећим културним 

догађајима. Наиме, 17.7% грађана се о културним догађајима информише преко 

пријатеља и родбине, а 13.5% преко новина. 

Приказ 121: Начин обавештавања грађана о културним догађајима (укупно 

мултипли одговори) 

 
 Уколико се начини информисања рангирају према редоследу избора примећује се 

да се највећи број грађана првенствено информише путем интернета и друштвених 

3.0%
7.9% 10.2%

13.5%
17.7% 20.5% 20.6%

сајтови уст. радио плакати новине пријатељи интернет и 
друш.мреже

ТВ
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мрежа. Наиме, 43.8% грађана као први избор информисања наводи овај канал 

информисања, 23.1% телевизију, а 12% лични контакт. Као други избор више од 

четвртине грађана (25.3%) наводи телевизију, а затим следе лични контакти (18.3%) и 

новине (16.9%). Трећи избор информисања за више од петине грађана (22.7%) су 

пријатељи и родбина, а следе новине (16.5%), постери/плакати (13.7%) и телевизија 

(13.3%).  

Табела 43: Рангирање начина информисања испитаника  
 I избор II избор III избор 

друштвене мреже 43.8% 11.2% 6.6% 
ТВ 23.1% 25.3% 13.3% 

радио 3.3% 8.6% 11.6% 
новине 7.2% 16.9% 16.5% 

постери/плакати 6.9% 9.9% 13.7% 
сајт установе/организатора 1.8% 3% 4.2% 

пријатељи/родбина 12% 18.3% 22.7% 
   

 Путем интернета и друштвених мрежа информише се готово једнак проценат 

мушкараца (62.1%) и жена (61%). Грађани који интернет и друштвене мреже користе и 

за информисање о културним догађајима чешће су из градских средина, млади су и имају 

завршену вишу/високу школу. Наиме, 65.8% грађана из урбаног подручја и 53.9% из 

руралног подручја за најаве културних програма сазна на интернету и друштвеним 

мрежама. Очекивано, највећа разлика је видљива код узраста испитаника, те се путем 

интернета информише 88.5% младих, 70.9% припадника средње генерације и 31.2% 

најстаријих грађана. По питању нивоа образовања, примећује се да са порастом нивоа 

образовања расте и информисање о културним садржајима помоћу друштвених мрежа, 
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те се на овај начин информише 35.7% грађана са (не)завршеном основном школом, 

61.9% са завршеном средњом школом и 72.3% са завршеном вишом или високом 

школом.  

Приказ 122: Информисање путем интернета и друштвених мрежа – према старости 

 
 Социо – демографске карактеристике испитаника који се о културним догађајима 

информишу путем телевизије у великој мери се разликују од карактеристика грађана 

који се информишу преко интернета и друштвених мрежа. Наиме, и у овом случају је 

информише родно уједначено – преко телевизије се информише 62.5% мушкараца и 

60.9% жена. Са друге стране, то су већином грађани који живе у руралном подручју, 

имају више од 50 година и нижеобразовани су. Према резултатима истраживања нешто 

више од половине младих (52.8%), 59.4% грађана од 30 до 49 година и 70.9% грађана од 

50 више година се информише преко телевизије. Такође, порастом нивоа образовања 

смањује се информисање преко телевизије, те се 72.8% грађана са (не)завршеном 

основном школом, 63.8% са завршеном средњом школом и 53.4% са завршеном високом 

школом информише на овај начин.  

 Пријатељи и родбина су извор информисања првенствено за особе женског рода 

и то за оне које живе у градском подручју. Гледајући према старости испитаника 

примећује се да не постоје велике разлике, те се на овај начин информише 49.8% младих, 

15 - 29 година, 
88.5%

30 - 49 година, 
70.9%

50 и више година, 
31.2%
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50.3% припадника средње генерације и 59.1% најстаријих. Слична ситуација је и у 

погледу нивоа образовања, иако се преко личних контаката највише информишу 

нижеобразовани грађани, а затим високообразовани и на крају средњеобразовани.    

 О културним садржајима се путем штампаних новина информишу више 

мушкарци. Они већином имају преко 50 година живота и живе у руралним срединама. 

Што се тиче нивоа образовања може се рећи да се преко новина највише информишу 

грађани са завршеном средњом школом (43.6%), док је готово подједнак проценат 

грађана са нижим образовањем (37.1%) и са високим образовањем (37.4%).  

 Путем постера и плаката се информише 10.2% грађана којима припада 30.3% 

жена и 30.6% мушкараца. Они су становници градских подручја и најчешће 

високообразовани и млади. Ипак, у информисању преко постера и плаката не постоје 

значајне статистичке разлике по питању старости и образовања испитаника.  

 Информације о предстојећим културним догађајима преко радија добија 22.6% 

жена и 24.8% мушкараца. То су већином мештани насељених места који су 

средњеобразовани и имају више од 50 година живота. Према резултатима истраживања 

18.5% младих и 27.6% најстаријих грађана, као и 24.4% нижеобразованих, 25.1% 

средњеобразованих и 20.8% високообразованих се информише путем радија. 

 Иако су саставни део информисања путем интернета, од посебног интересовања 

за истраживање било је информисање путем сајтова институција културе и организатора 

културних програма. Овај податак значајан је како са становишта културне 

партиципације, тако и са становишта културне политике и маркетиншких стратегија у 

области културе. Истраживање је показало забрињавајуће податке у овом сегменту. 
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Наиме, сајтове установа културе и организатора културних догађаја посећује најмањи 

број грађана у циљу добијања информација. Информације о културним садржајима на 

сајтовима установа и организатора прикупља свега 9.3% жена и 8.5% мушкараца. Они 

су првенствено грађани градских средина (10.8%) и високообразовани (11.6%). У 

погледу узраста, готово подједнак проценат младих (11%) и грађана који имају од 30 до 

49 година (10.7%) се на овај начин информише, док то чини двоструко мање најстаријих 

грађана.  

Табела 44: Информисање о културним догађајима – према роду, старости, месту 
становања и образовању 

 
род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбано руралн
о ОШ СШ ВСС 

интернет/ 
друш.мреже 62.1% 61% 88.5% 70.9% 31.2% 65.8% 53.9% 35.7% 61.9% 72.3% 

ТВ 62.5% 60.9% 52.8% 59.4% 70.9% 56.7% 70.5% 72.8% 63.8% 53.4% 
пријатељи/ 

родбина 47.1% 58.1% 49.8% 50.3% 59.1% 55.4% 48.8% 61.5% 50.6% 53.8% 

новине 41.5% 39.9% 33.3% 37.4% 50.2% 39.1% 43.4% 37.1% 43.6% 37.4% 
плакати 30.6% 30.3% 32.5% 29.3% 29.7% 33.5% 25% 29.1% 29.1% 34.2% 
радио 24.8% 22.6% 18.5% 23.5% 27.6% 21.8% 26.8% 24.4% 25.1% 20.8% 

сајтови 
установа 8.5% 9.3% 11% 10.7% 5.4% 10.8% 5.5% 6.1% 8% 11.6% 

8. Месечно издвајање за културне садржаје 
 

Највећи број испитаника (42.6%) живи у домаћинствима чија су месечна примања 

од 30.000 до 60.000 динара. Ипак, било је потребно испитати колико грађани Србије 

издвајају за културне садржаје.  
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Према резултатима истраживања више од половине грађана (52.2%) месечно за 

културне садржаје издвоји до 2.000 динара, док више од петине грађана (20,9%) месечно 

за културу троши од 2.000 до 5.000 динара. Са друге стране, 22.6% не издваја средства 

за културну потрошњу.  

Приказ 123: Месечно издвајање за културне садржаје 

 
 Иако статистички значајне разлике не постоје примећује се да особе женског рода 

нешто чешће издвајају већу своту новца, односно више од 2.000 динара месечно за 

садржаје из културе. Наиме, од 2.000 до 5.000 динара месечно издваја 21.6% жена и 

20.1% мушкараца, док више од 5.000 динара месечно за културу да 4.8% жена и 3.8% 

мушкараца.  

 Количина новца који се издваја за културне садржаје зависи од броја година 

испитаника, те се порастом броја година смањује издвајање за културу. Тако, 84.3% 

младих, 81.6% припадника средње генерације и 68.1% најстаријих грађана троши новац 

за културне садржаје. И у овом случају највећи проценат грађана издваја до 2.000 

динара, док 23.8% младих, 22.8% припадника средње генерације и 16.2% најстаријих 

издваја од 2.000 до 5.000 динара.  

до 2.000 динара, 
52.2%

од 2.000 до 5.000 
динара, 20.9%

више од 5.000 
динара, 4.3%

не издваја 
средства, 22.6%
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 Грађани Србије који живе у градовима више новца дају на културне садржаје 

(81.7%), у односу на 69.8% грађана из руралног подручја. Овај податак не изненађује јер 

се, управо, у градовима и налази највећи број установа културе, и одржава се већи број 

културних програма, док у руралним местима најчешће функционише једна установа 

културе и број културних програма је знатно мањи (Лазаревић, А. (ур.) 2011). Највише 

грађана урбаног подручја и грађана руралног подручја месечно дају до 2.000 за културне 

садржаје. Ипак, више од четвртине грађана урбаног подручја (25.1%) издваја од 2.000 до 

5.000 динара, а то исто чини 13.4% грађана из насељених места.  

Гледано према регионима у Србији, за културне садржаје највише издвајају 

грађани Београдског региона (82.6%) и Региона Војводине (82%), а најмање Региона 

Југоисточне Србије (69.9%). Међу грађанима Београдског региона 28.4% је оних који 

месечно за културу дају од 2.000 до 5.000 динара, 25.1% грађана Војводине, 17.9% 

Региона Западне Србије и Шумадије и 12.6% грађана Југоисточне Србије.  

 Растом нивоа образовања испитаника расту средства која грађани издвајају за 

културну потрошњу, те 91.9% високообразованих, 78.4% средњеобразованих и 50.5% 

нижеобразованих грађана издваја месечно нека средства за задовољавање својих 

културних потреба. Очекивано, највећи број грађана свих образовних нивоа троши до 

2.000 динара (37.1% нижеобразованих, око 55% средње и високообразованих), док 

знатно мањи број грађана  издваја веће суме за културу, али су високообразовани 

најбројнији у свим категоријама.  
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Табела 45: Месечно издвајање за културне садржаје– према роду, старости, месту 
становања и образовању 

 род старост место образовање 

М Ж 15-29 30-49 50+ урбан рурал ОШ СШ ВСС 

до 2.000 дин. 53.1% 51.5% 55% 53.1% 49.8% 51.5% 53.4% 37.1% 54.4% 55.5% 

од 2.000 до 
5.000 дин 20.1% 21.6% 23.8% 22.8% 16.2% 25.1% 13.4% 12.2% 18.8% 28.1% 

више од 5.000 
дин. 3.8% 4.8% 5.5% 5.7% 2.1% 5.1% 3% 0.5% 3.6% 7.4% 

 

 Културна потрошња зависи и од месечних прихода домаћинства испитаника, па 

тако са порастом месечних прихода расте и културна потрошња. Међу грађанима чија 

су месечна примања до 30.000 динара, 58.3% је оних који месечно издвоје нека средства 

за културу. Са друге стране, за културне садржаје издваја 83.1% грађана са примањима 

од 30.000 до 60.000 динара, односно 88.2% са примањима од 60.000 до 100.000 динара,  

и 95.9% са примањима већим од 100.000 динара. Грађани са најнижим месечним 

приходима домаћинства за културу троше до 2.000 динара (48.8%), а од 2.000 до 5.000 

динара 8.3%. Од 2.000 до 5.000 динара за културне садржаје издваја 20.8% са примањима 

од 30.000 до 60.000 динара, 28.1% са примањима од 60.000 до 100.000 динара и 41.8% са 

примањима већим од 100.000 динара.  
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Приказ 124: Месечно издвајање за културу према месечним приходима 
домаћинства испитаника 

 
 

9. Закључци и препоруке 
 

9.1. Слободно време и културне навике 
Грађани Србије у току радног дана имају највише до 4 сата слободног времена, 

док се викендом ово време продужава на 7 сати у просеку. Тада се они најчешће друже 

са породицом и пријатељима, и време проводе у приватној културној партиципацији, 

док свега 6.5% њих посећује културне програме, а 6.1% се бави културном продукцијом. 

Међу грађанима који своје слободно време утроше на културне активности истичу се 

младе жене које живе у граду и високо су образоване. Ипак, 42.5% грађана истиче да 

воли да у своје слободно време посећује културне догађаје, и то првенствено биоскопе  

и позоришта, док 57.1%  воли да у слободно време чита књиге.  

41.7%
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Више од три четвртине анкетираних (78.7%) изјавило је да је у последњих годину 

дана било на барем једном културном програму. Највећи проценат грађана Србије 

изјавио је да посети биоскопе, а затим концерте. Тако је више од половине грађана у 

последњих годину дана барем једном било у биоскопу (52.4%), на концерту 49.5%, 

потом на позоришном програму (45.6%) и у библиотеци (44.6%). Ови посетиоци су 

најчешће женског рода, млади, високообразовани и становници су градова. Међутим, 

као што је у аналитичком делу ове публикације напоменуто, упитно је да ли се публиком 

одређеног културног садржаја, или јавном културном партиципацијом могу сматрати 

грађани који су само једном у 12 месеци посетили неки културни садржај.  

Релативно висок проценат посећивања музичких садржаја је у потпуној 

корелацији са резултатима ранијих истраживања где се показало да је слушање музике 

једна од активности културне партиципације која је највише присутна у свакодневним 

животима грађана Србије. С друге стране, концерти су и редован пратећи програм на 

свим манифестацијама, не само на догађајима из области културе (нпр. на 

пољопривредним, туристичким манифестацијама, разним сајмовима и сл.), што је, 

свакако, утицало на овакав резултат. Најпосећенији су концерти поп/рок (32.8%) и 

народне музике (21.7%), док су, очекивано, значајно слабије посећени концерти џез 

музике (8.9%), и концерти класичне музике (11.5%) 
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Приказ 125: Проценат грађана Србије који су одређени културни садржај посетили 
барем једанпут у последњих 12 месеци 

 

 У оквиру културне партиципације било је посебно важно испитати колико 

грађани који воле одређене садржаје, односно имају потребу и мотивацију, и посете неки 

културни догађај, односно чине публику. У том контексту посетиоци културних догађаја 

могу се поделити на активну публику – која воли  и посећује; на потенцијалну публику 

– која воли, али не посећује; на принудну публику – која не воли или нема став по питању 

одлазака на културне садржаје, али их, ипак, посећује; на не-публику – која не воли или 

нема став по наведеном питању и не посећује културне садржаје. Управо структура 

публике би требало да буде у фокусу даљих разматрања и ка њој би требало усмерити 

даље стратешке планове актера у култури. Укупно активне публике на свим 

анализираним догађајима из културе је 17.5%, док је потенцијална публика знатно 

бројнија (27.2%). Оних који иду на културне програме иако их не воле или о њима немају 

став је 14.7%, док је културна не-публика најбројнија и чини 40.6% испитаника. Ови 
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резултати су на готово истом нивоу у односу на 2010. годину када је активну публику 

чинило 16.4%, потенцијалну 28.6%, принудну 13% и не-публику 42% испитаника.      

 Активна публика најзаступљенија је у биоскопима, на позоришним представама 

и у библиотекама. Ипак, приметно је да ни на једном културном програму активној 

публици не припада половина испитаника. У биоскопима је оних који воле и посећују 

филмске пројекције 43.5%, а у позориштима и библиотекама нешто више од трећине – 

35.9% на позоришним представама и 34.6% у библиотекама. Један од приоритета би 

требало да буде неговање постојеће активне публике, али и континуиране акције 

мотивисање осталих грађана да буду посетиоци. Представник активне публике је 

чешће жена него мушкарац, становник је урбаног подручја региона Војводине, 

најчешће средњих година и високообразована. Изузетак су концерти народне и 

поп/рок музике, као и биоскоп где је активна публика чешће средњеобразована. 

Најлакши пут за привлачење посетилаца је „буђење  и покретање“ потенцијалне 

публике, односно анимација оних који воле али не посећују садржаје, јер они већ имају 

развијену мотивацију, те је потребно наћи начин да и посете програм који им се свиђа. 

Потенцијална публика најбројнија је на музичким концертима – 28.9%, у библиотекама 

– 23% и у биоскопима – 20.2%. Међу потенцијалном публиком највише је, као и међу 

активном публиком, високообразованих жена из урбаног подручја Војводине, али 

су оне старије доби и имају 50 и више година. Изузетак су позоришне представе где 

су представнице најчешће средњих година. Наведени подаци о проценту људи који 

воле али не посећују у слободно време одређене културне програме, говоре да би 

установе културе требало додатно да анимирају и информишу грађане о својим 
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програмима. На овај начин би грађани били заинтересованији за културне програме, па 

би и чешће нашли време које би употпунили посетама културних садржаја. Проблем са 

недовољним бројем културних, односно музичких, програма у руралним местима могао 

би се надоместити организовањем превоза до ближих подручја у којима се одржавају 

такви програми, али и повременим одржавањем концерата у поливалентним центрима, 

или током одржавања фестивала који се организују у тим насељеним местима. Корисно 

би било и обезбедити креативне кутке у којима би деца боравила док су им родитељи на 

неком културном садржају. У тим активностима помоћ могу пружити канцеларије за 

младе и волонтери.    

Принудна публика може представљати занимљиво поље за креаторе културне 

политике и организаторе културних догађаја, јер овој групи припадају грађани који иако 

не воле, или су равнодушни према култури, посећују културне програме. То значи да су 

то грађани који на културне догађаје одлазе због других, себи блиских, људи, или да 

попуне своје слободно време. Највећи број принудне публике имају музеји и галерије – 

17.9% (и то најчешће међу припадницима најмлађе генерације), док се за остале 

културне садржаје може рећи да сваки десети посетилац одређеног културног догађаја 

је припадник принудне публике. Музеји би морали да осмисле начин за привлачење 

младе публике где се пре свега мисли на примену нових технологија и унапређене 

начине презентовања локалног и националног наслеђа, као и савременог стваралаштва. 

Типични представник принудне публике је средњеобразовани мушкарац, средњих 

генерација из урбане средине, подједнако из свих региона. Изузетак су позоришни 
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садржаји где принудну публику најчешће чине млади, и концерти класичне музике 

на које чешће принудно одлазе младе високообразоване жене.   

Свакако као највећи изазов остаје висок проценат не-публике, код које је 

неопходно и пробудити мотивацију, односно развити потребу за одређеним садржајем, 

а потом и наћи начин да грађани и посете програм који желе. Највећу не-публику имају 

концерти класичне и џез музике (71.9%) и музеји/галерије (48.4%), па концерти поп/рок 

и народне музике (37%) и позоришта (36.2%). Код не-публике, без обзира на тип 

програма, постоји јасна тенденција њеног раста са годинама живота испитаника, и 

опадања са порастом степена образовања. Не-публика је чешће мушког рода из урбаних 

средина. Тако, може се закључити, да је типичан представник не-публике мушкарац 

средњих година, средњег образовања из урбаног подручја. Изузетак су биоскопи 

чију не-публику у највећем броју чине најстарији грађани и позоришне представе 

где су представници не-публике најчешће млади.  

Сви наведени подаци указују да принудна и не-публика треба да представља 

једну од циљних група којој је потребна анимација. Такође, овој групи, нарочито 

младима, је поред анимације потребно пружити и интеракцију, односно приближити има 

рад установа културе, које ће код њих пробудити жељу за учествовањем у креирању 

културних садржаја и посећивање културних програма. У том погледу, за развијање 

интересовања код младих потребна је сарадња установа образовања и установа културе 

(Субашић, Опачић 2013: 61-62). Са друге стране, када је реч о припадницима најстарије 

генерације анимацију треба усмерити кроз рад удружења пензионера, у сарадњи са 

којима ће установе културе креирати културне програме. Наиме, према подацима Завода 
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за проучавање културног развитка 2011. године мање од половине удружења пензионера 

је сарађивало са установама културе, док 80% поливалентних центара у Србији није 

имало програме намењене старијим особама (Миланков, Опачић 2012: 159). Такође, 

један од начина за привлачење посетилаца јесте одржавање културних програма на 

отвореним просторима (у парковима, квартовима) који су познати и интересантни 

грађанима, као и учествовање установа културе на манифестацијама које првенствено 

имају туристички и привредни карактер.    

У случају појединих програма, попут биоскопских и позоришних садржаја, на 

повећање броја активне публике утицало би чешће одржавање таквог типа програма у 

мањим местима, односно руралним подручјима, као и осавремењавање опреме и 

простора у складу са актуелним трендовима. Наиме, током 2013. године Завод за 

проучавање културног развитка је објавио публикацију Биоскопи у Србији где је у циљу 

повећања биоскопске мреже у Србији предложено опремање биоскопа према Е-синема 

моделу и покретање савремених путујућих биоскопа (Субашић, Опачић, Дамњановић 

2013: 74-75). Тренутно у Србији функционише Mobile 3D Cinema, као савремени 

путујући биоскоп, али он првенствено филмове приказује у градовима и општинама, а 

ретко у мањим насељеним местима15. Такође, иста студија (Субашић, Опачић, 

Дамњановић 2013: 45) показала је да  више од половине биоскопске публике привлаче 

модерни мултиплекс биоскопи који омогућавају висококвалитетне пројекције у 

удобним климатизованим просторима.   

                                                           
15 http://www.mobil3dcinema.rs/  

http://www.mobil3dcinema.rs/
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У развоју публике помоћ могу пружити важни подаци о структури посетилаца 

(родној, старосној, образовној и слично), као и подаци о разлозима непосећивања 

садржаја. Као главне разлоге за ретко посећивање културних садржаја грађани наводе 

недостатак времена и интересовања, док за концерте, позоришне и биоскопске садржаје 

истичу и слабу заступљеност таквих програма у месту у којем живе.  

 
Приказ 126: Типови публике на одређеним културним садржајима 

  
 

9.2. Културна продукција 
У последњих десет година приметан је континуирани пад броја грађана који се 

баве неким видом културне продукције, па је са нивоа из 2005. године од 25.1%, најпре 

снижен на 21.5% у 2010. години, да би 2015. године износио свега 15.5%. Ипак, поредак 

омиљених активности остао је исти, те тако грађани најрадије у слободно време играју 

коло, плешу и баве се ручним радом. Најређе се одлучују на бављење глумом, 
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производњу филмова и фотографисање. Културном продукцијом се чешће баве жене и 

најмлађи испитаници. Ипак, по питању узраста испитаника приметна је мала разлика, 

јер се грађани који имају од 30 до 49 година и они који имају више од 50 година готово 

у подједнаком проценту баве културним стваралаштвом. У циљу повећања броја грађана 

који се баве културном продукцијом потребно је да грађанима у сусрет изађу и установе 

културе које би путем радионица мотивисале и обучавале грађане. Такође, школе и 

установе културе би требало да иницирају међусобну сарадњу како би се младима 

омогућило укључивање у културне активности и продукцију. Установе културе би у 

већој мери требало да креирају програме и радионице које подстичу заједнички рад 

родитеља и деце, унука и њихових баба и деда.  

9.3. Читалачке навике 
 Читалачке навике у последњих 10 година су на истом нивоу, тако да барем једну 

књигу у години дана прочита око 60% грађана. Највише се чита за властито задовољство, 

односно литература по избору читаоца и њу најчешће читају младе високообразоване 

жене из урбаних подручја. За потребе посла чита мали број људи, око 18%, док из 

образовних разлога очекивано читају највише ученици и студенти. Може се закључити, 

према томе, да грађани када се запосле веома ретко посежу за стручном литературом 

како би се усавршили у свом послу.   

И поседовање књига у последњих 10 година се не мења, па тако највећи број 

грађана, нешто више од четвртине, поседује до 50 књига у кућној библиотеци. 

Поседници и купци књига су најчешће високообразовани људи из урбаних средина који 

пре свега воле да читају у слободно време, посећују редовно библиотеке  и имају месечне 
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приходе домаћинства веће од 60.000. Жене и млади су чешћи купци књига у односу на 

мушкарце и старије генерације. Скоро 60% испитаних купи барем једну књигу годишње. 

Ипак, редовних купаца је значајно мање, тек нешто више од 10% купи књигу једном 

месечно. 

9.4. Медијске навике 
Генерално гледано, грађанима Србије култура на интернету није високо 

позиционирана на листи приоритета. Наиме, трећина изјављује да није заинтересована 

за ове културне програме на телевизији и радију, а трећина веома ретко до никада одлази 

на интернет стране посвећене култури. Такође, највећи број оних који користе интернет 

у сврху културе су пасивни, односно индиректни корисници који користе интернет само 

у циљу информисања. Најмањи број испитаних користи интернет као израз свог 

културног стваралаштва.  

На крају, битно је истаћи да су грађани Србије у већој мери активни на пољу 

присуства културним садржајима, а мање у погледу укључености у културне садржаје. 

У циљу развоја и неговања публике веома су битна истраживања културних потреба и 

навика грађана али и истраживања посебних типова публике. Резултати ових 

истраживања могу усмерити културну политику и дефинисање неопходних мера на свим 

нивоима – од стране установа, локалних самоуправа, преко покрајинског до републичког 

нивоа. Истраживачке студије публике и грађана веома су важне, како са становишта 

стратешког планирања, тако и са становишта свакодневног функционисања установа 

културе. На овај начин грађани се у сектор културе укључују као главни евалуатори рада 

установа и удружења у култури.  
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