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СТАВОВАИПОНАШАЊА

Сажетак: Ве ли ка по се ће ност му зе ја то ком „Но ћи му зе ја” на су
прот ма лом ин те ре со ва њу за про гра ме ових уста но ва оста лим 
да ни ма, по слу жи ла је као по вод за ис пи ти ва ње мо гућ но сти и пре
пре ка да фе сти вал ска пу бли ка по ста не ре дов на му зеј ска пу бли ка 
и по ред спе ци фич но сти фе сти ва ла у по ре ђе њу са ре дов ним функ
ци о ни са њем му зе ја. За сту пље ност оних ко ји му зе је по се ћу ју са мо 
то ком те јед не но ћи у го ди ни као и оних ко ји их по се ћу ју и оста лим 
да ни ма пру жи ла је при ли ку за ком па ра тив но ис пи ти ва ње њи хо вих 
ста во ва о по се ћи ва њу му зе ја, су бјек тив них нор ми, опа же них пре
пре ка и на ме ра да че шће по се ћу ју му зе је у бу дућ но сти (N=1480). 
Ре зул та ти по ка зу ју да се му зе ји пре те жно опа жа ју као дру штве
но ко ри сни еду ка тив ни цен три, чи је се глав не сла бо сти огле да ју 
у ими џу ста тич них и до сад них уста но ва. Ипак, у фе сти вал ској 
но ћи, зна ча јан про це нат по се ти ла ца му зе ја ис ка зу је на ме ру да му
зе је по се ћу је че шће у бу дућ но сти. За што се те на ме ре не ре а ли зу ју 
и ка кве су мо гућ но сти да се то про ме ни ди ску то ва но је у окви ру 
те о ри је пла ни ра ног по на ша ња и с об зи ром на ра ни ја ис тра жи ва
ња о кул тур ној по тро шњи.
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Кључне речи: му зе ји, пу бли ка, кул тур на по тро шња, те о ри ја  
пла ни ра ног по на ша ња

Увод1

Истраживањамузејскепубликепоказујудасудоминантни
мотивизапосећивањемузејаобразовноискуствоипроши
ривањезнања,алисесвечешћекаоразлозинаводеирасте
рећењеодсвакодневнихобавеза,опуштање,инспирација2.
Преиспитивањеулогемузеја креће сеуправоу томсмеру
– иако се не оспоравањихов едукативни значај, све више
се препознаје њихова улога у структурисању слободног
времена потенцијалних посетилаца3. Истовремено, истра
живањабележеамбивалентанодноссамихмузеја(односно
запосленихумузејима)премаовакосхваћенојулозиијош
увекдоминантнусклоностдасемузејипозиционирајуудо
менуформалнеинеформалнеедукације,односнонекогако
се стара о култури, „одржава најбољи део цивилизованог
друштваиуздижеграђане”4.

Истраживања о културној потрошњи у Србији показу
ју да 64% опште популације уопште не посећује домаће
музеје;27.6%експлицитносеизјашњаваданеволидапо
сећујеуметничкегалеријеимузеје,док31.7%немастав5.
Устудентскојпопулацији,41.1%никаданеодлазиумузе

1 Истраживање јереализиваноуоквирупројектаЗавода запроучавање
културногразвитка:„Ноћмузејакаодруштвениикултуролошкифено
менуСрбији”,2012.

2 Мартиновић, Д. (2010)Му зеј ска пу бли ка у Ср би ји, Београд: Завод за
проучавањекултурногразвитка;Mokhtar,M.F.andKasim,A.(2011)Mo
tivationsforvisitingandnotvisitingmuseumsamongyoungadults:Acase
studyonUUMstudents,ICOM;Kelly,L.Developingamodelofmuseum
visiting,PaperpresentedatMuseumsAustraliaAnnualConference,Canber
ra2001,preuzeto20.09.2012.http://au di en cere se arch.wi ki spa ces.co m/fi le/
vi ew/wh yvi sit_pa per.pd f.

3 Burton,C.,Louviere,J.andYoung,L.(2009)Retainingthevisitor,enhan
cingtheexperience:Identifyingattributesofchoiceinrepeatmuseumvisi
tation, In ter na ti o nal Jo ur nal of Non pro fit and Vo lun tary Sec tor Mar ke ting
14,21–34;Hood,M.(1983)StayingAway:WhyPeopleChooseNottoVisit
Museums,MuseumNews 61, 150–157;Kelly, L. нав. дело;MorrisHar
greavesMcintyreTeam.(2006)Au di en ce know led ge di gest: Why pe o ple vi
sit mu se ums and gal le ri es, and what can be do ne to at tract them,preuzeto
13.03.2013: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120215211132/re
search.mla.gov.uk/evidence/documents/audience%20knowledge%20digest.
pdf

4 Hein,H.S. (2000)The Mu se um in Tran si tion: A Phi lo sop hi cal Pe r spec ti ve,
Washington:SmithsonianInstitutionPress.

5 Цветичанин,П.иМиланков,М.(2011)Кул тур не прак се гра ђа на Ср би је,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка
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је,42.5%точиниретко6.Сличнаситуацијајеупопулацији
средњошколаца: 42.4% никада не одлази у музеје и још
43.4%одлазиретко7.Оваква сликанеразликује се значај
ноодонеудругимземљама,укојимасепоказалодавели
кидеоопштепопулацијеједноставнонеидеумузеје,бира
другачијеактивностиуслободновремеиличаксматрадау
музејиманемаништапосебнодасевидиидасуупринци
пудосадни8.Тојеусупротностисасхватањемулогемузеја,
којаподразумевадруштвеноодговорнукомуникацију,пону
дунаукеиобразовања,алиизабавеитонезаелиту(било
у економском, политичком или образовном смислу), него
завећинуљуди9.Овајпроблемнескладаизмеђузамишље
не(илимогуће)улогемузејаињеговереалностиупогледу
посећеностиипублике,отварапитањемогућностиповећа
вањабројапосетилаца,односнопретварањанепубликеили
потенцијалнепубликеупублику10.

Сасвимдругачијасликатокомједновечерњеманифестаци
је „Ноћмузеја”уодносунамузејскусвакодневицупружа
могућносткомпаративнеанализефункционисањамузејато
комфестивалаиосталимданима,узуважавањеобјективних
разлика у природи појава: „фестивал” наспрам „установа
културе”.Теразликеодносесена:а.маркетиншкиприступ
(као једне од јачих страна манифестације, која је постала
својеврсни бренд, а најслабијих страна музејских устано
ва);б.бројпрограма(вишедесетиналокацијаи јошвише
програмазаједнукартутокомманифестацијенасупротпо
јединачнимпрограмима умузејима); в. концепт (музејски
инемузејскипрограминасупротуглавномсамомузејским
програмима);г.доступност(самоједневечеригодишњена
супрот током целе године). Поред објективних, постоје и
разликеумотивацијипосетилаца.Насупротпоменутимраз
лозимазапосећивањемузеја,уједномистраживањуфести
валскепубликеодшестнајчешћихразлога запосећивање

6 Мрђа, С. (2011a) Кул тур ни жи вот и по тре бе сту де на та у Ср би ји,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка

7 Мрђа,С.(2011b)Кул тур ни жи вот и по тре бе уче ни ка сред њих шко ла у 
Ср би ји,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка

8 Hood,M.nav.delo;Waltl,C.(2006)Museumsforvisitors:Audiencedevelop
ment–Acrucialroleforsuccessfulmuseummanagementstrategies,Confe
rencepaper,INTERCOM,preuzeto25.09.2012:http://www.intercom.muse
um/documents/14Waltl.pdf

9 Шола,Т.(2002)Маркетингумузејима,Београд:Клио
10Употреба термина „непублика” везује се заФрансисаЖансона, који

је,пресвега,проучаваопозоришнупубликуинаправиоподелуна„пу
блику”,„могућупублику”и„непублику”(Jeanson,F.(1970)in:Мајсто
ровић,С.(1997)Кул ту ра и демократија,Београд:Просвета;видетии:
Немањић,М.(1991)Филм ска и по зо ри шна пу бли ка у Бе о гра ду,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка
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фестивалатрисусеодносилананекивидсоцијалнеинтер
акције:дружењесапознатомгрупомљуди,екстернаинтер
акција,породичноокупљање(осталифакторису:културно
истраживање,новина,одмориескапизам,штојеблискораз
лозимазапосећивањемузеја)11.Узнаведенеразлике,треба
рећидасуистраживањамузејскепубликеуказаланатода
већеинтересовањевладазаспецијалнедогађајеиизложбе
негозасталнупоставку,штосесматраважнимзастратешко
планирањеутомсмислудамузејиморајудаприређујуова
квеврстепрограмакаододатаксталнимпоставкама,иначе
нећепривућипунпотенцијалпублике12.

Пред мет ис тра жи ва ња

Специфичност предмета нашег истраживања, у контексту
истраживања фестивалске публике, односи се на то што
овајфестивалподразумеваинтересовањезапрограмеуста
новакојесеиначеслабопосећују.Тоотварапитањедалисе
можеочекиватидапосетиоциовеманифестације,схваћени
каопотенцијалнамузејскапублика13,пододређенимокол
ностимапостануредовнамузејскапублика?

Упокушајудадопринесемојаснијемсагледавањуовогпро
блемаослонилисмосенаосновнеидејетеоријепланираног
понашања (енг.The ory of Plan ned Be ha vi or14).Ова теорија
представља проширену верзију теорије разложне акције
(енг. The ory of Re a so ned Ac tion15) и тренутно је емпириј
скинаујтемељенијатеоријаоодносуставоваипонашања16.
Основнапретпоставкатеоријеразложнеакције(ТРА)једа
јепонашањедетерминисанонамером,анамераставовима
(евалуација извођењапонашања) и субјективнимнормама

11Crompton,J.L.&McKay,S.L.(1997)Motivesofvisitorsattendingfestival
events,An nals of To u rism Re se arch 2,p.425–439.

12МартиновићД.нав.дело;Waltl,C.нав.дело.
13Поштосуодабралидапоредмногобројнихнемузејскихлокацијапосете

башмузејетокомфестивалскеноћи,могусеразликоватиодонихкојине
посећујумузејенитокомманифестацијениосталимданима.

14Ajzen,I.Fromintentionstoactions:Atheoryofplannedbehavior,in:Kuhi
andBeckmann,J.(1985),Ac tion.con trol: From cog ni tion to be ha vi or, Hei
delberg:Springer,p.11–39.

15Ajzen,I.andFishbein,M.(1980)PredictionofGoalDirectedBehavior:At
titudes,Intentions,andPerceivedBehavioralControl,Jo ur nal of Ex pe ri men
lal So cial Psycho logy 22, 453–474;Fishbein,M.&Ajzen,I.(1975)Be li ef, 
At tit ti de, In ten tion and Be ha vi or: An In tro duc tion to The ory and Re se arch,
Reading,MA:AddisonWesley.

16Ajzen,I.(2011)Thetheoryofplannedbehaviour:reactionsandreflections.
Psycho logy & He alth,26,p.1113–1127;Fishbein,M.&Ajzen,I.Theinflu
enceofattitudesonbehavior,in:Johnson,B.T.andZanna,M.P.(2005),The 
hand bo ok of at ti tu des,Mahwah,NJ:Erlbaum,p.173221.
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(перцепцијатогадалисузначајнидругинаклоњенитомеда
сепојединацангажујеутомпонашању).Намераможеби
тидетерминисанабилоставом,билосубјективномнормом,
билоиједнимидругим.Стависубјективнанормасхваћени
сукаодаимајусопственебазичнепсихичкедетерминанте.
ПремаТРА,факториванмодела,каоштосуособинелич
ностиилизнањеопонашању,нећеиматиутицајизванвећ
обухваћенихелемената–индивидуалнеразликећесемани
фестоватикрозразликеуверовањимаиевалуацијамаверо
вања,крознормативнаверовањаиосталеелементемодела.

Теоријaпланираногпонашања(ТПП)овомедодајеопажену
контролу, каопредикторипонашањаинамере.Кадпона
шањеније сасвимподвољномконтролом, каонпр. кад је
извођењеограниченофакторимакојиукључујунедостатак
могућности, вештина или зависи од сарадње са другима,
перцепција степена контроле коју појединац има над из
вођењемнекогпонашањапостајезначајназаобјашњењеи
предикцијунамераипонашања.Дабиљудиизвелипона
шање,ониморајуосећатидамогудагаизведу;морајуда
осећајудаимајумогућностинеопходневештинедаизведу
понашање.Ајзенсугеришедаповољнанамерадасеизведе
понашањенећебитиформирана,акопојединацосећанедо
статакконтроленадизвођењембезобзиранаповољанстав
исубјективнунорму.Перципиранаконтроласесхватакао
даимамотивациониефекатнанамеру,којијенезависанод
ставаисубјективненорме.Ајзентакођесугеришедајепер
цепцијаконтроле засновананапретходномискуствуспо
нашањем17.

Дакле,обетеорије(ТРАиТПП)судоминантнокогнитивне
и подразумевају да је понашање већином резултат рацио
налнихпсихичкихпроцеса.Сматраседаконструктопаже
неконтролекојипостулираТППимадодатнизначај,будући
даузимауобзирстепенукомејеразматранопонашањепод
вољномконтролом.Утомсмислу,ТРАјекориснијазараз
умевањепонашањакоје јевишеподвољномконтролом,а
ТППзаразумевањемањевољногпонашања18.Ајзенјерани
једемонстрираоприменуТППудоменуактивностиусло
бодно време19.Мићемо се ослонитина основнепоставке
ТПП,апосећивањемузејатретираћемокаообликкултурне
потрошњеуслободномвремену.

17Ajzen,I.in:KuhiandJ.Beckmann,нав.дело.
18Armitage,C. J. andConner,M. (2001)Efficacyof theTheoryofPlanned

Behaviour:Ametaanalyticreview,Bri tish Jo ur nal of So cial Psycho logy 40,
p.471–499.

19Ajzen,I.andDriver,D.L.(1992)ApplicationoftheTheoryofPlannedBe
haviortoLeisureChoice,Jo ur nal of Le i su re Re se arch 3,p.207–224.
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Масовне посете музејима током манифестације „Ноћ му
зеја” представљају прилику да се испитају релевантна
обележјапосетилацаовихустановатокомфестивалскено
ћи,ускладусапоставкамаТПП,аовиподацимоглибида
укажунамогућностипрерастањаовепопулацијеуредовну
музејскупублику,односнонаглавнепрепрекеда(оникоји
то већнису) постану редовнамузејска публика.Полазећи
одпретпоставкедамеђупосетиоцимамузејатокомманифе
стацијеимаионихкојимузејепосећујуиосталимданима,
каоионихкојидолазесамотеноћи,уистраживањусмопо
редилиовекатегоријемузејскихпосетилацакакобисмоде
финисалињиховесличностииразлике.Наовајначин,ста
вове,субјективненормеиопаженуконтролу,сједнестране,
повезали смо са намерама за будућност, каошто то прет
постављаТПП,а,сдругестране,повезалисмоихсапрет
ходнимпонашањем.Иакоауторитеоријенисуиницијално
укључилипретходнопонашањеумодел,његовеемпиријске
проверепоказалесудапрошлопонашањеможебитиважан
предикторнамереилибудућегпонашања20.Проценилисмо
да у нашемистраживању, уз праћењенамере у односуна
осталеелементемодела,требапратитииразликемеђупо
сетиоцима с обзиромнапонашањеупретходномпериоду
итоизвишеразлога.Директнопитањеонамеридасему
зеји чешћепосећују наконманифестације, осимштопро
воцирасоцијалнупожељност,можеодржаватиитренутни
доживљајфестивалскеатмосфере.Посетиоцимузејауфе
стивалскојноћимогузаистабитиубеђенидаћеубудућно
стичешћепосећиватимузеје,алинаконтога,кадасеповећа
дистанцауодносунаиспитиванупојаву,намераможеосла
бити.Поредтога,иакосевеликапосећеностмузејатоком
фестивалскеноћибележигодинамауназад,проценакустоса
једанаконтеноћинемазначајногповећањапосећености21.
Изтихразлога,иакоћемопратитивезунамересаиндика
торимаставаомузејима,каоисасубјективнимнормамаи
опаженомконтролом,повезиваћемоистисетпредиктораи
са претходним понашањем (навикама посећивања музеја
ванманифестације).

20Abraham,C. and Sheeran, P. (2003) Implications of goal theories for the
theoriesofreasonedactionandplannedbehavior,JournalCurrentPsycho
logy22,264–280;Quellette,J.A.&Wood,W.(1998)Habitandintentionin
everydaylife:Themultipleprocessesbywhichpastbehaviorpredictsfuture
behavior,Psycho lo gi cal Bul le tin124,54–74;Smith,J.R.,Terry,D.J.,Man
stead,A.S.,Louis,W.R.,Kotterman,D.andWolfs,J.(2008)Theattitude–
behaviorrelationshipinconsumerconduct:Theroleofnorms,pastbehavior,
andselfidentity.The Jo ur nal of So cial Psycho logy148.p.311–334.

21Мартиновић,Д.иЈокић,Б.(2012)Ноћ му зе ја као кул ту ро ло шки и дру
штве ни фе но мен у Ср би ји,Београд:Заводзапроучавањекултурнoграз
витка.
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Ци ље ви ис тра жи ва ња

Општициљистраживањабио је сагледавањесличностии
разлика између различитих категорија посетилаца музеја
током„Ноћимузеја”собзиромнанавикепосећивањамузе
јаупретходномпериодуинамередасемузејипосећујуче
шће,штојетребалоданамукаженапрепрекеимогућности
да,оникојитовећнису,постануредовнамузејскапубликa.
Ускладусаосновнимпоставкаматеоријепланираногпона
шања22,проверавалисмодалисуличниставови,опажени
ставовиоколинеипроценаизводљивостипосетамузејима
добрипредикторинамерезачешћимпосећивањеммузејау
будућности,односнорегистрованогпонашањаупретходној
години.

Специфичнициљевису:

1. утврђивање демографских обележја посетилаца музеја
током“Ноћимузеја”;

2.мерењеразликеупроцениатмосфереумузејиматоком
манифестације и атмосфере у истим установама осталим
данима,какобисмодиректнопоредилиразликудоживљаја
двејупојава;

3.утврђивањенавикапосећивањамузејапреманифестаци
је;

4.идентификовањенамередасемузејичешћепосећујуна
конманифестације;

5.испитивањеставоваопосећивањумузеја;

6.испитивањесубјективнихнормиопосећивањумузеја;

7. испитивање опажених препрека за чешће посећивање
музеја;

8.испитивањеопаженеконтроленадбудућимпонашањему
погледучешћегпосећивањамузеја;

9.испитивањеодносаставова,субјективнихнормииопаже
неконтролепрема:а.намерииб.понашањуупретходном
периоду.

Ва ри ја бле и њи хо ва опе ра ци о на ли за ци ја

1.Демографскеваријабле:

1.1Пол;

1.2Старост;

22Ajzen,I.in:KuhiandBeckmann,J.нав.дело.
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1.3Степенстручнеспреме;

1.4Раднистатус(категорије:ученик,студент,запослен,не
запослен,пензионер);

1.5Регион(категорије:ГрадБеоград,Војводина,Шумадија
иЗападнаСрбија,ЈужнаиИсточнаСрбија).

2. Процена атмосфере у музејима током манифестације у
поређењусатмосферомуовимустановамаосталимданима.

3.Претходноискуство,односнонавикепосећивањамузеја
упретходнихгодинудана(далисутокомпретходнихгоди
нудана,нерачунајући„Ноћмузеја”,посетилинекимузеју
Србији;акојесу,коликопута)

4.Намеразабудућепонашање:далићенаконманифеста
цијечешћепосећиватимузејеуСрбији(петостепенаскала
Ликертовогтипа,саполовима:сигурнодаисигурноне).

5.Ставпремапосећивањумузеја.ПремаТПП,уобичајено
једасеиспитујеставпремапонашању,штосмомидопуни
листавовимапремамузејимаиставовимапремаредовној
музејскојпублици.Овакворешење јерезултатпроценеда
ћепроценазначајапосећивањамузејабитизасићенасоци
јалномпожељношћуипоредтогаштосмонастојалитода
умањимо повезивањем музејске посете са алтернативним
начинимасазнањапутеммедија:

5.1Проценазначајапосећивањамузеја(понуђениодговори:
а)приличнојебитно,немазаменезасазнањаидоживљајеу
музеју;б)битноје,алиможедасезамениинформацијамаиз
медија(ТВ,интернет…);ц)нијемногобитно,светоможе
дасесазнаидоживипутеммедија(ТВ,интернет…);садр
жајикојенудемузејиприличносунебитни);

5.2Ставовиомузејима:проценатипичногмузејауСрби
јинаскаламасемантичкогдиференцијала садеветпарова
атрибута (досадни– забавни,статични–динамични,ино
вативни– застарели,образовни–необразовни,привлачни
–одбојни,хладни–топли,приступачни–неприступачни,
корисни–бескорисни,блиски–далеки)23;

5.3СтавовиоредовнимпосетиоцимамузејауСрбији:про
ценанаскаламасемантичкогдиференцијаласадеветпаро
ва атрибута (уштогљени – опуштени, стручњаци – лаици,

23Паровиатрибутаутврђенисупретестирањем,азаснованисунарезул
татимаранијихистраживања,којасупоказаладашира јавностопажа
музејекаостатичнеидосадне,санаглашеномедукативномфункцијом
(Hood,M.нав.дело;Mokhtar,M.F.andKasim,A.нав.дело;Waltl,C.нав.
дело)
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досадни – занимљиви, занесењаци – реални, хедонисти –
прагматични,беспослени–многораде,усамљени–спуно
пријатеља)24.

6.Препрекедасемузејичешћепосећујунаконманифеста
ције операционализовали смо преко листе за вишеструке
одговореукојој смопонудилиниз „унутрашњих”и „спо
љашњих”разлогазанепосећивање(обавезе,немамвреме
на;идемоноликочестоколикоижелим;нисамзаинтересо
ван/а;вишеволимдарадимнештодругоуслободновреме;
скупекартезамојбуџет;мањакинформацијаодешавањима
умузејима;делујемидаувекмогудаодемумузеј,пами
једноставнопромакне;немановихпрограма,свесамвидео/
ла;немамскимдаидем).Стереотипиомузејимаимузеј
ским посетиоцима могу се такође посматрати као видови
препрека.

7. Опажена контрола уобичајено се операционализује ди
ректнимпитањемо процени личне контроле над понаша
њем25,што смопроценили даније адекватнамеранамере
дасемузејичешћепосећују26.Стогасмоопаженуконтролу
посећивањамузејаоперационализоваликаосумуопажених
препрека под малом личном контролом (распон могућих
скорова:од0до6).

8.Субјективненормеоперационализованесупитањем„Ка
квојемишљењеопосећивањумузејавећинезаВасзначај
них људи (пријатељи, породица…)?” са понуђеним одго
ворима:а)углавномсунезаинтересовани,непратештасе
дешава;б)углавномнегативно(миследајетогубљењевре
мена,бескорисноидр.);ц)углавномпозитивно,алинеиду
(илиреткоиду)умузеје;д)углавномпозитивноипосећују
музеје;е)нисамсигуран/а.

Узо рак

Истраживање је реализовано током манифестације „Ноћ
музеја”2012.године,на43музејскелокацијеу26градовау
Србији(N=1480).Регионалностратификованслучајниузо
ракодређенјенаосновуподатакаобројупосетилацанаму

24Парови атрибута креирани су с обзиромна расправу о томе да ли су
музејизаелитуилизавећинуљуди(Hein,H.S.нав.дело:Шола,Т.нав.
дело),текојесеособинестереотипноприписујуредовнимпосетиоцима
музеја.

25Armitage,C.J.andConner,M.нав.дело.
26Питањебибуквалнотребалодагласи„УкојојмеријеподВашомкон

троломпосећивањемузеја?”.Услучајуиспитивањанамераувезисапо
нашањима,којасуувећојмериподутицајемафективнихивисцералних
фактора(нпр.коришћењекондома,држањедијете,престанакпушењаи
сл),овакодиректнапитањасупримеренија.
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зејскимлокацијаматокомманифестацијепретходнегодине,
такодајебилозаступљено52.8%испитаникаизГрадаБе
ограда,24.1%изВојводине,13.6%изШумадијеиЗападне
Србије,9.4%изЈужнеиИсточнеСрбије.

Ре зул та ти

Де мо граф ска струк ту ра по се ти ла ца ма ни фе ста ци је
Међупосетиоцима„Ноћимузеја“билојезначајновишеже
на(62.8%)негомушкараца(37.2%).Тојеускладуисави
шепутапотврђеномвећомзаступљеношћуженаумузејској
публици,узизузетактехничкихивојнихмузеја27.Старосна
структурапосетилацамузејатоком„Ноћимузеја“показује
да преовладавајумлади, уз напомену да је планомузорка
предвиђенодасенеиспитујупосетиоциосновношколског
узраста,затоштоодлукуопосетинајчешћенедоносесамо
стално.Посетилацаод14до18годинабилоје9.3%,од19
до29–41.2%,докустаријимкатегоријамапроценатпосте
пеноопада:од30до39износи22.9%,од40до49–12.8%,
од50до59је8.8%,докјепреко60година–4.9%.Распо
делапремарадномстатусупоказуједасунајзаступљенији
запослени(47.2%),затимстуденти(24.6%),панезапослени
(12.8%),средњошколци(9.6%)ипензионери(5.7%).Унутар
свихкатегоријапорадномстатусупреовладавајуиспитани
цисвишимнивоимаобразовања–бројонихкојиимајуса
моосновнообразовањестатистичкијезанемарљив.

Прет ход но по на ша ње: на ви ке по се ћи ва ња му зе ја ван 
„Но ћи му зе ја”

Регистрованоје61%онихкојисунавелидасубарједанпут
билиунекоммузејууСрбијизапоследњихгодинуданаи
чак39%онихкојисуексплицитнонавелиданисутоучи
нили ниједном. Бинарна логистичка регресија показала је
дасуоддемографскихфакторазначајнипредикторипосе
тамузејима последњих годину дана степен стручне спре
ме (вишистепенстручнеспремеподразумевавећипроце
натонихкојисупосетилинекимузеј;Ko lič nik šan si=0.87,
Wald=6.05,p=.014)ирегион(уБеоградусучешћепосећива
линегоудругимрегионима;Ko lič nik šan si=1.16,Wald=7.50,
p=.006),докпол,старостираднистатуснисубилизначајни
предиктори.

Испитаници који су навели да су посетили неки музеј у
Србијитокомпоследњихгодинуданауписивалисуоквирну
проценубројапосета.Категоријесмоодредилиослањајући

27Мартиновић,Д.нав.дело.
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сенатипологијеизранијихистраживања28,причемусмоу
истусврсталисвекојипосећујумузејевишеодчетирипута
годишње(онихкојисубили10ивишепутајесвега2.2%).
Поредпоменутих39.1%којинисуниједномбилиумузеју,
30.3%тојеучинило1–3пута,20.9%вишеод4пута,а9.7%
ниједалоподатакобројупосета.

На ме ра да се му зе ји че шће по се ћу ју  
на кон ма ни фе ста ци је 

ПремаТПП,намера да се изведепонашањеу будућности
илиуведуновенавикеважанјеелемент,јерставутичена
намеру,анамеранапонашање.Унашемистраживању,прет
постављамоуследсоцијалнепожељностиодговораидожи
вљаја актуелне атмосфере у музејима, већина испитаника
испољилајемањииливећистепенсигурностиунамеруда
наконманифестацијечешћепосећујемузеје.Одговор„си
гурнода”далоје34.3%испитаника,„вероватнода”41.5%,
„нисамсигуран”17.0%,докјесвега4.3%одговорило„веро
ватноне”и2.6%„сигурноне”.

Кадасепроценабудућегпонашањадоведеувезусапрет
ходнимпонашањем,можесевидетиизражениконтраст:то
ком претходне године умузеју ниједном није било 43.2%
испитаника,аличак76.0%испољавамањииливећистепен
сигурностиунамерудаубудућностичешћепосећује ове
установе,док јесвега6.6%онихкојиексплицитнонаводе
датунамерунемају.Израженостнамерепремакатегорија
мапонашањаупретходномпериодупоказуједапретходно
понашање значајно предвиђа намеру, такошто учесталије
посећивање музеја током претходне године подразумева
иизраженијунамерудасеовеустановечешћепосећујуу
будућности(Be ta=0.137,t=5.033,p=.000)(Табела1).

Табела1:Намерадасемузејичешћепосећују/
претходнепосетемузејима

28Мрђа,С.нав.дела(2011a;2011b).

Посете у претходној години  
ниједном         1 до 3 пута      4 до 10 пута

Укупно 

35.3% 35.5% 29.2% 100.0%  сигурно ДА 
27.3% 35.3% 42.1% 33.4% 

43.5% 35.2% 21.3% 100.0%  вероватно ДА 
42.9% 44.6% 39.2% 42.6% 

53.6% 27.9% 18.5% 100.0%  нисам сигуран 
21.7% 14.5% 13.9% 17.5% 

50.0% 29.6% 20.4% 100.0%  вероватно НЕ 
4.7% 3.6% 3.6% 4.1% 

60.6% 27.3% 12.1% 100.0% 

Н
ам
ер
а д

а с
е м

уз
еј
и 
по
се
ћу
ју

 ч
еш

ће
  

 сигурно НЕ 
3.5% 2.0% 1.3% 2.5% 

43.2% 33.6% 23.2% 100.0% Укупно  
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Удаљојанализи, сажелисмокатегорије„нисамсигуран”,
„вероватноне”и„сигурноне”,какобисмопоредилионеко
јиисказујунамеруумањемиливећемстепену,саонимако
јијенеисказују.

Про це на ат мос фе ре у му зе ји ма то ком фе сти ва ла у 
по ре ђе њу с оста лим да ни ма

Већинаиспитаникапроцењуједа јеумузејимапријатније
тевечеринегоосталимданима(52.8%),свакичетвртисма
традајеподједнакопријатно(23.8%),асвега6.8%мислида
јепријатнијеосталимданима.

Забележенесузначајнеразликемеђугрупамапре ма прет
ход ном по на ша њу (χ²=108.894,df=6,p=.000),алитоменај
вишедоприносиопција „не знамкако јеосталимданима,
нисамскоробиоумузеју”,која јеочекиванонајзаступље
нијамеђуонимакојиниједномнисупосетилимузејзапо
следњихгодинудана(28.8%онихкојинисубилиниједном,
10.9%којисубили1–3пута,6.5%онихкојисубили4или
вишепута).Унутарсвакеодоветрикатегоријеиспитани
ка,већинасматрадајепријатнијетеноћи(48.8%онихкоји
нисубилиниједномупретходнихгодинудана,56.6%оних
којисубили1–3пута,53.2%онихкојисубили4иливише
пута).

Разликемеђугрупамакојесукреиранепре ма на ме ри бу ду
ћег по на ша ња такође су значајне. Очекивано, израженија
намерадасемузејичешћепосећујуподразумевапозитив
нији доживљај атмосфере те вечери у поређењу с атмос
феромосталимданима(χ²=64.456,df=6,p=.000).Овоидеу
прилогпретпоставцидајеисказананамераподутицајемак
туелногдоживљајаумузеју,штонеморанужнодаодражава
намерукојабисеисказалаодређеновременаконфестивала.

Ста во ви о по се ћи ва њу му зе ја, му зе ји ма и  
му зеј ској публи ци 

Ста во ви о по се ћи ва њу му зе ја 

Питањеозначајупосећивањамузејапровоцирадруштвено
пожељноодговарање,пасмозбогтогаодговореформулиса
литакодамузејеконтрастирамоалтернативнимначинима
сазнавањаинформација(путемТВиинтернета).Резултати
нацелокупномузоркупоказујудавећина(67.4%)сматрада
јеискуствоумузејунезаменљиво,док29.7%сматрада је
„приличнобитно,немазаменезасазнањаидоживљајеуму
зеју”,апреостализанемарљивпроценатиспитаникасматра
нијемногобитноилијесасвимнебитно(3.0%).
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Резултатипоказујудасегрупеиспитаникапре ма уче ста ло
сти по се ћи ва ња му зе ја у прет ход ном пе ри о ду разликујуу
проценизначајапосетемузејима(χ²=30.477,df=6,p=.000).
Иаковећинаиспитаникаусвимгрупамасматрадајепосе
ћивањемузеја„приличнобитно,немазаменезасазнањаи
доживљајеумузеју”,тонијеизраженоуподједнакојмери,
агрупесеразликујуипопроцентуодговора„битноје,али
можедасезамениинформацијамаизмедија(ТВ,интернет
идр)”штојечешћеодговоронихкојиимајуслабијеразви
јененавикепосећивањамузеја.Ја чи на на ме ре да се му зе ји 
че шће по се ћу ју на кон ма ни фе ста ци јетакођејестатистички
значајно повезана са проценом важности посећивања му
зејаипоредмогућностикојенудемедији(χ²=82.957,df=6,
p=.000).Дакле,докугрупионихкојисусигурнидаћече
шћепосећиватимузејечак80.0%сматраданемазаменеза
сазнањаидоживљајеумузеју,угрупионихкојинисусигур
ниилинемајунамеручешћедапосећујумузеје,тојепроце
на53.1%,ачак40.6%сматрадајепосећивањемузејабитно
алиможедасезамениинформацијамаизмедија(Табела2).

Табела2:Проценазначајапосећивањамузејапрема
учесталостипосећивањаинамери

Ста во ви о му зе ји ма

Резултати на скали семантичког диференцијала показују
да се, посматрано на целом узорку, музеји опажају више
позитивно него негативно, што је најизраженије на паро
вима атрибута: бескорисни–корисни, необразовни–обра
зовни, неприступачни–приступачни, далеки–блиски. Ttest
за исте узорке показује да се све ове вредности значајно
разликујуодсредњевредностискалеитонанивоузначај
ностиp<.001.Исподпросечна вредност добијена је за пар
атрибута статични–динамични, што је такође статистич
кизначајноразличитоуодносунасредњувредностскале
(t=9.863, df=1452, p<.001). На нивоу средње вредности

Посете у претходној години Намера да се музеји посећују чешће  
ниједном 1–3 пута 4 и више 

пута 
нисам сигуран / 

не вероватно да      сигурно
да 

Укупно 

Битно, нема 
замене за сазнања 
у музејима 

60.0% 69.6% 75.8% 53.1% 65.2% 80.0% 66.9% 

Битно, али може 
да се замени 
информацијама из 
медија 

35.8% 29.2% 21.9% 40.6% 32.9% 18.3% 30.4% 

Није много битно, 
све може да се 
сазна путем 
медија 

3.0% .7% 1.6% 4.8% 1.5% .8% 1.9% 

П
ро
це
на

 з
на
ча
ја

 п
ос
ећ
ив
ањ

а 
м
уз
еј
а 

Садржаји које 
нуде музеји 
прилично су 
небитни 

1.2% .4% .7% 1.4% .3% 1.0% .8% 

Укупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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скалесуоцененапаровима:застарели–иновативниихлад
ни–топли(Графикон1).

Графикон1:ПроценетипичногмузејауСрбији

Категоријеиспитаникапре ма уче ста ло сти по се ћи ва ња му
зе ја то ком по след њих го ди ну да на, разликују се на паро
вима досадни–занимљиви (Mni jed nom=4.23;M13pu ta=4.36;Mvi še 

od 4 pu ta=4.55;F(2,1314)=4.514,p=.011)ихладни–топли(Mni

jed nom=3.93; M13pu ta=4.04; Mvi še od 4 pu ta=4.22; F(2,1307)=3.368,
p=.035),гдесебележи„негативна”средњавредностзакате
горијуиспитаникакојинисуниједномпосетилимузејтоком
последњих годинудана.Post hoc Tu key test показуједа се
обестатистичкизначајнеразликеодносенаразликеизме
ђуонихкојиниједномнисубилиумузејуионихкојисуто
чинили4иливишепута,дакле,измеђуекстремнихгрупа.

Јошсуизраженијеразликепре ма на ме ри да се му зе ји по
се ћу ју у на ред ном пе ри о ду.Онесустатистичкизначајнена
свим паровима описа типичног музеја у Србији, осим на
паруприступачни–неприступачни.Испитаници којиимају
јачунамерудачешћепосећујумузејеимајуипозитивније
оценемузејанапаровимаатрибутаскалесемантичкогдифе
ренцијала.Тојепосебноизраженонапаровима:досадни–
занимљиви(Mni sam si gu ran/ne =3.79;Mve ro vat no da=4.36;Msi gur no da=4.70;
F(2,1445)=38.296,p=.000),статични–динамични(Mni sam si gu ran/

ne =3.15; Mve ro vat no da=3.54; Msi gur no da=3.97; F(2,1446)=30.007,
p=.000), хладни–топли (Mni sam si gu ran/ne =3.64; Mve ro vat no da=4.05;
Msi gur no da=4.28;F(2,1440)=17.041; p=.000) и застарели–ино
вативни (Mni sam si gu ran/ne =3.86; Mve ro vat no da=4.09; Msi gur no da=4.17;
F(2,1438)=4.365;p=.013),гдесебележе„негативне”средње
вредностизагрупесаслабијеизраженимнамерама.Напре
осталачетитипараатрибута,такођесебележестатистички
значајнеразликемеђугрупама,алисусредњевредностиу
свимгрупама„позитивне”,односновећеоднултетачкена
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скали: необразовни–образовни (Mni sam si gu ran/ne =4.75; Mve ro vat no 

da=4.81; Msi gur no da=5.06; F(2,1441)=3.564, p=.029), одбојни–
привлачни(Mni sam si gu ran/ne =4.40;Mve ro vat no da=4.62;Msi gur no da=4.92;
F(2,1439)=12.765, p=.000), бескорисни–корисни (Mni sam si gu

ran/ne =5.05; Mve ro vat no da=5.21; Msi gur no da=5.41; F(2,1450)=4.119,
p=.016), далеки–блиски (Mni sam si gu ran/ne =4.59;Mve ro vat no da=4.73;
Msi gur no da=4.88;F(2,1450)=3.646;p=.026).Post hoc Tu key test 
показуједасесветригрупезначајномеђусобноразликују
напрватрипара,доксунаосталимпаровимаиспољенесу
значајнеразликеизмеђуонихкојисусигурнидаћепосети
тимузејионихкојинисусигурниилинећечешћепосећива
тимузеје,односноизмеђуекстремнихгрупа.

Ста во ви о ре дов ној му зеј ској пу бли ци 

Резултатинаскалисемантичкогдиференцијалаоперцепци
јимузејскепубликепоказујудасепосматарнонацелокуп
номузоркуониоцењују умеренопозитивнои топосебно
напаровимадосадни–занимљивииуштогљени – опуште
ни.Ttest за исте узорке показује да се средње вредности
насвимпаровимазначајноразликујуодсредњевредности
скале(Графикон2).

Графикон2:Проценередовнихмузејскихпосетилаца

Категорије испитаника пре ма уче ста ло сти по се ћи ва ња 
му зе ја по след њих го ди ну да на, разликују се на паровима:
досадни–занимљиви (Mni jed nom=4.66;M13pu ta=4.85;Mvi še od 4 pu

ta=5.01; F(2,1313)=5.998, p=.003); беспослени–много раде
(Mni jed nom=4.04;M13pu ta=4.21;Mvi še od 4 pu ta=4.30;F(2,1306)=4.649,
p=.010); уштогљени–опуштени (Mni jed nom=4.70;M13pu ta=4.82;
Mvi še od 4 pu ta=5.01;F(2,1315)=3.808,p=.022).Post hoc Tu key test
показуједасестатичказначајностодносинаразликеизме
ђуонихкојиниједномнисубилиумузејуионихкојисуто
чиниличесто.
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Групепо ја чи ни на ме реразликујусепопроцениредовнему
зејскепубликенавећембројупароваатрибута:уштогљени–
опуштени(Mni sam si gu ran/ne =4.55;Mve ro vat no da=4.75;Msi gur no da=5.05;
F(2,1449)=11.757,p=.000),досадни–занимљиви(Mni sam si gu ran/

ne =4.50; Mve ro vat no da=4.80; Msi gur no da=5.05; F(2,1447)=14.615,
p=.000), занесењаци–реални (Mni sam si gu ran/ne =4.05; Mve ro vat no 

da=4.22;Msi gur no da=4.32;F(2,1435)=3.475, p=.031), беспосле
ни–много раде (Mni sam si gu ran/ne =4.00; Mve ro vat no da=4.13; Msi gur no 

da=4.38; F(2,1439)=10.004, p=.000), усамљени–с пуно при
јатеља (Mni sam si gu ran/ne =4.16; Mve ro vat no da=4.26; Msi gur no da=4.50;
F(2,1445)=6.156,p=.002).Pos hoc Tu key test показуједасена
свимовимпаровимазначајномеђусобноразликујусветри
групепремајачининамере,осимнапарузанесењаци–реал
нигдесеразликаодносинаекстремнегрупе.Очекивано,на
свимпаровима,позитивнијеоценедајуоникојиимајујачу
намерудачешћепосећујумузеје, алииоценеосталих су
већеоднултевредностискале.

Пре пре ке да се му зе ји че шће по се ћу ју
Стереотипна опажања музеја и редовних музејских посе
тилацамогусепосматратикаоимплицитнепрепрекедасе
музејичешћепосећују.Експлицитнонаведенепрепреке,од
носнофакторикојеиспитанициопажајукаопрепреке,могу
послужити за извођењемере опажене контроле над пона
шањем.

Посматранонацеломузорку,испитаницисунајчешћена
водили да их спречавају друге обавезе и мањак времена
(48.7%),затимдавећидуоноликоколикожеле(26.8%),ма
њакинформацијаодешавањимаумузејима(21.5%),утисак
даувекмогудаоду,паимпромакне (11.4%), скупекарте
(7.3%), нема нових програма (5%), док се остали разлози
наводеређе.

Када се ови разлози посматрају појединачно, статистички
значајнеразликеизмеђугрупапре ма уче ста ло сти по се ћи
ва ња му зе јанајизраженијесукоднавођењаразлога„идем
коликожелим”,штојеочекиваноучесталијиодговороних
којисувишепутабилиумузејиматокомпротеклихгодину
дана(χ²=94.346,df=2,p=.000),каои„делујемидаувекмогу
даодем,памиједноставнопромакне”,штојечешћиодго
воронихкојинисуишлиумузеје(χ²=15.533,df=2,p=.000).
Оведвегруперазликујусеиусумиопаженихпрепрекапод
маломличномконтролом:ниједнуоваквупрепрекунијена
вело38.8%онихкојисупосетилимузеј4иливишепута,
24.9%онихкојисупосетилимузеј13путаи17.8%оних
којиниједномнисубилиумузејутокомпротеклихгодину
дана(χ²=53.667,df=8,p=.000).
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На ме ра је такође повезана са препрекама за чешће посе
ћивање музеја: они који имају јаче изражену намеру че
шћенаводе„другеобавезе/немамвремена”(χ²=6.542,df=2,
p=.038),докређенаводемањакинформацијаодешавањима
умузејима(χ²=14.451,df=2,p=.001),каои„увекмогу,пами
промакне” (χ²=12.568,df=2,p=.002).Статистички значајне
разликејављајусеиупогледусумеопаженихпрепреказа
посећивањемузеја:вишеодједнеоваквепрепрекенавелоје
20.3%онихкојинисусигурнидалићеићиилисусигурни
данеће,18.3%онихкојићевероватноићии13.8%онихкоји
ћесигурноићи(χ²=15.043,df=4,p=.005).

Су бјек тив не нор ме: опа же ни ста во ви око ли не о  
по се ћи ва њу му зе ја

Посматрано на целом узорку, најзаступљенији одговор на
питањеоставуипонашањузначајнихдругихје„углавном
позитивно,алинеидуилиреткоидуумузеје”(49.3%),па
онда„углавномнезаинтересовани,непратештаседешава”
(25.6%), „углавномпозитивноипосећујумузеје” (16.4%),
„нисамсигуран”(6.2%),„углавномнегативно(миследа је
тогубљењевремена,бескорисноидр.)”(2.4%).

Категорије испитаника које чешће и ређе посећују музеје
разликујусеуопаженојподршцикојузатодобијајуодбли
жесоцијалнеоколине(χ²=53.488,df=8,p=.000).Иакоусвим
групама преовладава одговор „позитивно, али не иду или
реткоидуумузеје”,одговор„позитивноипосећујумузеје“
учесталијијемеђуонимакојиисамичешћепосећујумузе
је,а„незаинтересовани,непратештаседешава”учесталији
јемеђуонимкојиникадаилиреткоидуумузеје(Табела3).
Сличнирезултатидобијенисуипреманамеридасемузе
јипосећујучешће:оникодкојихјенамерајача,чешћена
водедаињимаблискиљудиидуумузеје(χ²=49.570,df=8,
p=.000).

Табела3:Субјективненормепремапретходномпонашању
инамеризабудућност

Посете у претходних годину дана Намера да се музеји посећују чешће 
 

Ниједном 1 до 3 пута 4 и више пута
Нисам

сигуран/не
Вероватно 

да Сигурно да Укупно 

незаинтересовани 30.7% 23.6% 19.1% 29.4% 25.1% 23.3% 25.6%

негативно 2.3% 2.7% 2.6% 3.4% 2.1% 2.2% 2.5%
позитивно, али не 
иду 47.6% 55.0% 47.2% 42.4% 55.6% 46.9% 50.0%

позитивно и иду 10.8% 15.8% 24.6% 13.8% 12.6% 22.7% 15.7%

С
т
а
в
о
в
и

 б
л
и
с
к
и
х
 д
р
у
ги
х
 

нисам сигуран 8.7% 2.9% 6.5% 11.0% 4.6% 4.9% 6.2%

Укупно 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Став, су бјек тив не нор ме и опа же на кон тро ла као 
пре дик то ри на ме ре и прет ход ног по на ша ња

Иакоциљнашегистраживањанијебилапроверапредиктив
невредностиТПП,већприменањенихосновнихпоставки
уциљубољегразумевањадискрепанце ставаипонашања
у случају посећивања музеја, регресионом анализом про
верили смо однос основних елемената које претпоставља
теорија.

Кадасмоулинеарнурегресионуанализу,каокритеријумску
варијаблуукључилинамерудасемузејичешћепосећујуна
конманифестације,статистичкизначајанпредикторбиоје
самоставозначајумузејскихпосета (Be ta=0.178, t=6.898,
p=.000).Икадасмокритеријумскуваријаблутрансформи
сали у категоричку (има/нема намере), бинарна логистич
карегресијапоново јеиздвојиласамоставкаостатистич
ки значајан предиктор (Ko lič nik šan si=1.976,Wald=44.151,
p=.000).

Међутим,кадасмоурегресионуједначинукаокритеријум
поставилипретходнопонашање,дефинисанокао„посећи
вањемузејаупретходнихгодинудана”(садвекатегорије:
посетили / нису посетили), бинарна логистичка регресија
показалаједасусватрипредикторастатистичкизначајна:
проценаважностипосећивањамузеја(Ko lič nik šan si=1.570,
Wald=22.552, p=.000), субјективне норме (Ko lič nik šan
si=0.900,Wald=5.254, p=.022), опажена контрола (Ko lič nik 
šan si=1.397,Wald=15.988,p=.000).

Ди ску си ја и за кљу чак

Резултати нашег истраживања показују да су међу посе
тиоцимамузеја током„Ноћимузеја”урелативновеликом
проценту(39%)заступљенионикојинемајунавикупосећи
вањаовихустановаосталимданима.Међуосталима,који
наводедасупосетилинекимузејтокомпретходнихгодину
дана,преовладавајуоникојисуточинилиретко(1до3пу
та).Ако се изузму регионалне разлике29, анализе показују
дајеоддемографскихваријаблизначајанпредикторнавике
посећивањамузејасамостепенстручнеспреме.Међутим,
самачињеницадасуобразованијиљудисклонијимузејским
посетаманијеодвеликепомоћи.Иакосувисокообразовани
најзаступљенијимеђупосетиоцимаманифестације,каоиу
редовној музејској публици, када се ова категорија опште

29ТоштојеБеоградувишеонихкојисупосећивалимузејенегоуосталим
регонима,можесеанализиратисаспектавећеиразноврснијепонуде,
односноразликеубројуитипумузеја,чимесенећемодетаљнијебави
тиуовомраду.
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популације посматра одвојено, музејски посетиоци чине
њенмали део.Новија истраживања показују да су главне
разликеизмеђумузејскихпосетилацаионихкојитонису
њиховепотребеимотивација,пренегогдеживе,коликосу
образованииколикосустари30.Поредтога,социодемограф
ска обележја су релативно непроменљива, док се потребе
могуформиратиимењатиизбогтогасузанимљивијека
дајеречокреирањујавнеполитике.Дакле,штајетошто
привлачиљудедапосећујумузејетокомфестивалскеноћи
иштатодиференцираонекојидолазеумузејеиосталим
данимаодонихкојитонечине?

Доживљај атмосфере током манифестације оцењен је по
зитивнијенегоатмосфераосталимданимаумузеју,упркос
илиуправозахваљујућигужви.Оваквуоценуимајусвека
тегоријеиспитаника–ионикојипосећујумузејеосталим
данимаионикојитодугоилиуопштенисуучинили,атако
ђенемаразликанипреманамеридасемузејичешћепосе
ћују.Тојеускладусарезултатимаистраживањафестивал
скепубликеуопште,укојимасекаоглавнимотивзапосету
истичемогућностсоцијалнихинтеракција31.

Удаљиманализамаразликаизмеђуонихкојиимајуионих
којинемајунавикепосећивајњамузејаванфестивалскено
ћи,руководилисмосеосновнимелементиматеоријеплани
раногпонашања32.Испитали смо ставовепремамузејима,
субјективненорме(опаженеставовеоколинеопосећивању
музеја),опаженуконтролуинамерудасемузејичешћепо
сећујунаконманифестације,стимштосмопосебнупосве
тилиразликамаизмеђукатегоријаиспитаникапреманави
камапосећивањамузејамимофестивала.

Резултатипоказујуда,иакосеискуствоумузејимапроце
нујекаонезаменљиво,заправозначајанпроценатиспитани
касматрадателевизијаиИнтернетнудеадекватнузамену
не само за информације, негои за доживљаје умузејима.

30Mcintyre,M.H. team. (2006)Au di en ce know led ge di gest: Why pe o ple vi
sit mu se ums and gal le ri es, and what can be do ne to at tract them,preuze
to 13.03.2013: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120215211132/
research.mla.gov.uk/evidence/documents/audience%20knowledge%20di
gest.pdf;Kelly,L. (2001)Developing amodel ofmuseumvisiting, Paper
presented at Museums Australia Annual Conference, Canberra, preuzeto
20.09.2012:http://audienceresearch.wikispaces.com/file/view/whyvisit_pa
per.pdf

31Crompton,J.L.andMcKay,S.L.(1997)Motivesofvisitorsattendingfesti
valevents,An nals of To u rism Re se arch 2,p.425–439.

32Ajzen,I.Fromintentionstoactions:Atheoryofplannedbehavior,in:Kuhi
andBeckmannJ.(1985),Ac tion.con trol: From cog ni tion to be ha vi or, Heidel
berg:Springer,p.11–39.
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Оваквеоцене,очекивано,заступљенијесумеђуонимакоји
имајуслабијеразвијененавикеинамередапосећујумузеје.

Посматранонацеломузорку,типичанмузејуСрбијиопа
жасевишепозитивнонегонегативно,штојенајизраженије
на паровима атрибута: бескорисни–корисни и необразов
ни–образовни,аисподпросечнавредностдобијенајезапар
атрибута статични–динамични. То, дакле, указује на још
увек доминантни имиџмузеја каоместа које је пре свега
намењеностицањузнања,алинаначинкојиниједовољно
атрактиван. Такву слику одражавају и разлике у опажању
музејаодстранеонихкојиихпосећујуионихкојиихне
посећујумимоманифестације.Овегрупезначајносеразли
кујууправонапаровима,којисеодносенаафективнуком
поненту:досадни–занимљивиихладни–топли.

Утврђенеразликеуопажањумузејамеђуонимакојиредов
нопосећујуионихкојинепосећујумузејемогупослужи
тикаопутоказзапроменеимиџамузејаујавности,уколико
јестратешкициљдасеповећапосећеностипривучешири
опсегљудиразличитихподемографскимобележјима,али
ипремамотивацији за долазак умузеј: не самоданешто
науче,негоидасеопустеирастеретеодсвакодневнихоба
веза33.Резултатиовогистраживањазначајнисупотомешто
обезбеђујуподаткеопопулацијикојасеможетретиратикао
потенцијална музејска публика, самим тим што показује
интересовањезапрограмеовихустановабартокомтејед
нефестивалскеноћи,иакосеистовременонудиниздругих
програманавеликомброју„немузејских”локација.

Разликеуопажањумузејапосебносуизраженесобзиромна
намерудасеовеустановепосећујучешћенаконманифеста
ције:оникојинемајунамеручешћедапосећујумузејеили
нисусигурнидалијеимају,типичанмузејопажајукаорела
тивнодосадан,статичан,хладанизастарео.Овојеускладу
исаранијеутврђенимимиџоммузејауширојјавностикао
„досаднеинеатрактивнеинституције”34,штоимплицирада
нијебилозначајнијихпроменаупротекломпериоду.

НајпозитивнијаоценатипичногмузејауСрбији,итоусвим
категоријамаипремапрошломпонашањуипреманамери,
забележена јенапарубескорини–корисни,штосезаправо
можеприписатии социјалнојпожељностиодговора.Томе

33Мартиновић, Д. (2010)Му зеј ска пу бли ка у Ср би ји, Београд: Завод за
проучавањекултурногразвитка;Mokhtar,M.F.andKasim,A.(2011)Mo
ti va ti ons for vi si ting and not vi si ting mu se ums among young adults: A ca se 
study on UUM stu dents,ICOM.

34ДрагићевићШешић,М.(1998)Публика,Кул ту рабр.97,Београд:Завод
запроучавањекултурногразвитка,стр. 69–88.
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уприлогидурезултатинадругомпитањуо значајупосе
ћивањамузејасобзиромнаинформацијекојејемогућедо
битипутемтелевизијеиинтернета.Оникојинемајунавику
посећивањамузеја,каоионикодкојихјеслабијеизражена
намерадачешћепосећујумузеје,увећојмеринегоостали
сматрајудајепосећивањемузејабитно,алиможедасеза
мениинформацијамаизмедија.

Операционализацијаопаженеконтроленадпланиранимпо
нашањемпреколистенаведенихпрепреканијеуобичајенау
истраживањимауоквируТПП,алисеунашемистражива
њупоказалакорисном,аконцептуалнојеблискасхватању
контролабилностикаоверовањаоличнојконтролинадпо
нашањем,такодаизвођењеилинеизвођењезависиодакте
ра35.Кадасеексплицитнонаведенепрепрекесамалимсте
пеномличнеконтролепосматрајузбирно,добијасезначајна
разликаи,собзиромнапретходнопонашање,исобзиром
нанамеру:овакавтиппрепрекачешћенаводеоникојиимају
слабијеразвијененавике,алиислабијеизражененамереда
посећујумузеје.Кодовихгрупаиспитаника,чешћенегокод
онихсаразвијенијимнавикамаинамерама,јављасеразлог
„делујемидаувекмогудаодем,памиједноставнопромак
не”,каои„мањакинформацијаодешавањимаумузејима”.
Томожеодражаватистварноодсуствоинтересовањазаму
зејскепрограме,алиинедовољнувидљивостмузејаујавно
сти,слабијимаркетингиодносесјавношћу.

ИмајућиувидупоставкеТППирезултатенашегистражи
вања,можесерећидајеставдобарпредикторинамереи
претходногпонашања,доксусубјективненормеиопажена
контролабољипредикторпретходногпонашања.Намераје
унашемистраживањуималаспецифичанстатус,собзиром
нафестивалскуатмосферуисоцијалнупожељностодгово
ра,паутомсмислувећутежинутребаприписатипретход
номпонашањуифакторимакојигапредвиђајууциљубо
љегразумевањапонашањапотенцијалнемузејскепублике
исагледавањамогућностињиховогприближавањаредовној
публици.

Препорука је да се посебна пажња посвети субјективним
нормама.Истраживањасупоказаладасузаобликовањепо
нашањазначајниједескриптивненорме(штамислеираде
људиоконас)негопрескриптивненорме(штабитребало
радити),штобитребалопримењиватииукампањама,тако
штоби сеинсистиралона томедаљудиволедапосећују

35Armitage, C. J. & Conner,M. (2001) Efficacy of the Theory of Planned
Behaviour:Ametaanalyticreview,Bri tish Jo ur nal of So cial Psycho logy 40,
р.471–499.
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музеје36. Заправо, и поред слабости наших музеја, које се
огледајууимиџустатичнеирелативнодосаднеинституци
је, посетиоци, понетифестивалском атмосфером,исказују
намерудаихпосећујучешће.Тотребаискориститидобро
осмишљеномпонудом,којабиподржалаисказанунамеру.
Нека од проверених решења су: поновни долазак за исту
карту37,заједничкекартезапосетевишеразличитихмузеја
или других установа културе осталим данима, чланство у
музејунаконтрипосетеидруго.38

Удугорочномсмислу,препорукаједасеконтинуиранопро
учавајупотребеимотиви(потенцијалних)посетилацаида
сеускладустимкреирајустратегиједасеонипривукуипо
могућствупостануредовнапублика.Тобиподразумевалои
раднасузбијањустереотипнихпредставаомузејима,што
заправопредовеустановепостављаизазов:неговатиимиџ
едукативногцентранамењеногактуелнојмузејскојпублици
илимењатиимиџуправцувећеразноврсности,динамично
стииприступачностипрограмскепонудеипратећихсадр
жаја,такодасеочуваедукативнафункција,адасемузеји
истовременопозиционирајукаоместадруштвеногактиви
змаикреативноосмишљеногслободногвремена.

36Cialdini,R.B.,Kallgren,C.A.,andReno,R.R.(1991)Afocustheoryof
normativeconduct:Atheoreticalrefinementandreevaluationoftheroleof
normsinhumanbehavior.Advan ces in ex pe ri men tal so cial psycho logy24,
p.201–234;Smith,J.R.,Terry,D.J.,Manstead,A.S.,Louis,W.R.,Kotter
man,D.andWolfs,J.(2008)Theattitude–behaviorrelationshipinconsumer
conduct:Theroleofnorms,pastbehavior,andselfidentity.The Jo ur nal of 
So cial Psycho logy,148.311–334;Winter,P.,Cialdini,R.,Bator,R.J.,Rho
ads,K.andSagarin,B.J.(1998)Ananalysisofnormativemessagesinsigns
atrecreationsettings,Jo ur nal of In ter pre ta tion Re se archNo3,p.39–47.

37Требарећидајеунекиммузејимабилооваквихпокушаја,каоипро
дуженогтрајања„Ноћимузеја”,алијепроцењенодаефектинисубили
задовољавајући(Мартиновић,Д.иЈокић,Б.(2012)Ноћ му зе ја као кул
ту ро ло шки и дру штве ни фе но мен у Ср би ји,Београд:Заводзапроучава
њекултурнoгразвитка).

38Burton,C.,Louviere,J.andYoung,L.(2009)Retainingthevisitor,enhan
cingtheexperience:Identifyingattributesofchoiceinrepeatmuseumvisita
tion,In ter na ti o nal Jo ur nal of Non pro fit and Vo lun tary Sec tor Mar ke ting No.
14,p.21–34.



467

БИЉАНА ЈОКИЋ и ИРИС ЖЕЖЕЉ

ЛИТЕРАТУРА:

Abraham,C.andSheeran,P.(2003)Implicationsofgoaltheoriesfor
thetheoriesofreasonedactionandplannedbehavior,Jo ur nal Cur rent 
Psycho logy 22

Ajzen,I.Fromintentionstoactions:Atheoryofplannedbehavior,in:
KuhiаndBeckmann,J.(1985),Ac tion.con trol: From cog ni tion to be
ha vi or, Heidelberg:Springer

Ajzen,I.(2011)Thetheoryofplannedbehaviour:reactionsandreflec
tions.Psycho logy & He althNo.26

Ajzen,I.andDriver,D.L.(1992)ApplicationoftheTheoryofPlan
nedBehaviortoLeisureChoice,Jo ur nal of Le i su re Re se arch 3

Ajzen,I.andFishbein,M.(1980)PredictionofGoalDirectedBehavi
or:Attitudes,Intentions,andPerceivedBehavioralControl,Jo ur nal of 
Ex pe ri men lal So cial Psycho logy 22

Armitage,C.J.andConner,M.(2001)EfficacyoftheTheoryof
PlannedBehaviour:Ametaanalyticreview,Bri tish Jo ur nal of So cial 
Psycho logy 40

Burton,C.,Louviere,J.andYoung,L.(2009)Retainingthevisitor,
enhancingtheexperience:Identifyingattributesofchoiceinrepeat
museumvisitation,In ter na ti o nal Jo ur nal of Non pro fit and Vo lun tary 
Sec tor Mar ke ting 14

Cialdini,R.B.,Kallgren,C.A.andReno,R.R.(1991)Afocustheory
ofnormativeconduct:Atheoreticalrefinementandreevaluationof
theroleofnormsinhumanbehavior.Advan ces in ex pe ri men tal so cial 
psycho logy,24

Crompton,J.L.andMcKay,S.L.(1997)Motivesofvisitorsattending
festivalevents,An nals of To u rism Re se arch 2

Цветичанин,П.иМиланков,М.(2011)Кул тур не прак се гра ђа на 
Ср би је,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка

ДрагићевићШешић,М.(1998)Публика,Кул ту рабр.97,Београд:
Заводзапроучавањекултурногразвитка

Fishbein,M.andAjzen,I.(1975)Be li ef, At tit ti de, In ten tion and Be
ha vi or: An In tro duc tion to The ory and Re se arch,Reading,MA:Addi
sonWesley

Fishbein,M.andAjzen,I.Theinfluenceofattitudesonbehavior,in:
The hand bo ok of at ti tu desJohnson,B.T.andZanna,M.P.(2005)
NewJork:Erlbaum

Hein,H.S.(2000)The Mu se um in Tran si tion: A Phi lo sop hi cai Per spec ti
ve,Washington:SmithsonianInstitutionPress

Hood,M.(1983)StayingAway:WhyPeopleChooseNottoVisitMu
seums,Mu se um News61

Kelly,L.De ve lo ping a mo del of mu se um vi si ting,Paperpresented
atMuseumsAustraliaAnnualConference,Canberra2001,preuzeto



468

БИЉАНА ЈОКИЋ и ИРИС ЖЕЖЕЉ

20.09.2012.saadrese:http://audienceresearch.wikispaces.com/file/
view/whyvisit_paper.pdf.

Мајсторовић,С.(1997)Кул ту ра и демократија,Београд:Просвета

Мартиновић,Д.(2010)Му зеј ска пу бли ка у Ср би ји,Београд:Завод
запроучавањекултурногразвитка

Мартиновић,Д.иЈокић,Б.(2012)Ноћ му зе ја као кул ту ро ло шки 
и дру штве ни фе но мен у Ср би ји,Београд:Заводзапроучавање
културнoгразвитка

Mokhtar,M.F.andKasim,A.(2011)Mo ti va ti ons for vi si ting and not 
vi si ting mu se ums among young adults: A ca se study on UUM stu dents
InternationalConferenceOnManagement(ICOM).

Mcintyre,MH.team.(2006)Au di en ce know led ge di gest: Why pe
o ple vi sit mu se ums and gal le ri es, and what can be do ne to at tract 
them,preuzeto13.03.2013.:http://we bar chi ve.na ti o na lar chi ves.go v.
uk /20120215211132/re se arch.ml a.go v.uk /evi den ce/do cu ments/au di en
ce%20know led ge%20di gest.pd f.

Мрђа,С.(2011a)Кул тур ни жи вот и по тре бе сту де на та у Ср би
ји,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка

Мрђа,С.(2011b)Кул тур ни жи вот и по тре бе уче ни ка сред њих 
шко ла у Ср би ји,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка

Немањић,М.(1991)Филм ска и по зо ри шна пу бли ка у Бе о гра ду,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка

Quellette,J.A.andWood,W.(1998)Habitandintentionineveryday
life:Themultipleprocessesbywhichpastbehaviorpredictsfuture
behavior,Psycho lo gi cal Bul le tin 124

Smith,J.R.,Terry,D.J.,Manstead,A.S.,Louis,W.R.,Kotterman,D.
andWolfs,J.(2008)Theattitude–behaviorrelationshipinconsumer
conduct:Theroleofnorms,pastbehavior,andselfidentity,The Jo ur
nal of So cial Psycho logyNo.148 

Шола,Т.(2002)Маркетингумузејима,Београд:Клио

Waltl,C.Museumsforvisitors:AudiencedevelopmentAcrucialrole
forsuccessfulmuseummanagementstrategies,Conferencepaper,IN
TERCOM2006,preuzeto25.09.2012.http://www.in ter com.mu se um/
do cu ments/14Waltl.pdf.

Winter,P.,Cialdini,R.,Bator,R.J.,Rhoads,K.andSagarin,B.J.
(1998)Ananalysisofnormativemessagesinsignsatrecreation
settings,Jo ur nal of In ter pre ta tion Re se arch3



469

БИЉАНА ЈОКИЋ и ИРИС ЖЕЖЕЉ

BiljanaJokićandIrisŽeželj
CenterforStudyinCulturalDevelopment,

UniversityinBelgrade,FacultyofPhilosophy–DepartmentforPsychology,
Belgrade

WHYFESTIVALMUSEUMATTENDANCECANNOT
PREDICTREGULARMUSEUMATTENDANCE:

EXAMININGTHEATTITUDEBEHAVIOR
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Abstract

Thisstudyaddressesthefactthatduringtheonenightfestival“Museum
Night”,tensofthousandsofvisitorsfindthemselvesinmuseums,which
standsinsharpcontrasttothelackofmuseumvisitorsduringtherestof
theyear.Takingintoaccountconceptualdifferencesbetweenfestivals
andregularmuseumprograms,weexaminedtheobstaclesthatprevent
festivalvisitorsfrombecomeregularmuseumvisitors.Usingthetwo
stage stratified sample (N=1480) of visitors of the “MuseumNight”
inSerbia2012,weidentified39%of thosewhohavenevervisiteda
museumduringprevioustwelvemonths.Thisallowedforcomparison
betweenthisgroupofvisitorsandtheregularmuseumvisitorsbased
on their sociodemographic characteristics and their cultural habits.
In addition,weassessed their attitudes towardsmuseums, subjective
normsaboutvisitingmuseums,andperceivedbarriersformorefrequent
visits(perceivedcontrolability).Thechoiceofconstructswasguided
byAjzenandFishbein’sTheoryofplannedbehavior(1985;2011).We
analyzed if they couldpredict (a) intentions to visitmuseums in the
futureand(b)visitstothemuseumsinthepreviousyear.Theattitude
towardsmuseumswasproventobeagoodpredictorofbothintentions
andpastbehavior,whilstsubjectivenormsandperceivedcontrolwere
betterindicatorsofpastbehavior.Resultsdemonstratedthatmuseums
were perceived as predominantly educational institutions, with their
mainimagerelateddrawbacksbeinglackofdynamicsandexcitement.
Inspiteofthatfact,asignificantnumberoffestivalvisitorsdidexpress
theirintentionstovisitmuseumsmoreofteninthefuture.Wediscussed
how these intentionscouldbeaddressed inpubliccommunication in
order to translate them into behavior.We also suggested how both
descriptive and prescriptive norms could be employed to widen
potential museum audience and which strategies could improve the

imageofmuseumsasmoreproactiveandappealing.

Keywords: museum audience, cultural consumption, attitudes, Theory 
of planned behavior


