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АНАЛИЗАРЕЗУЛТАТА
АНКЕТИРАЊАПОСЕТИЛАЦА
НАРОДНОГМУЗЕЈАВАЉЕВО
УАВГУСТУ2016.ГОДИНЕ

САИСТОРИОГРАФСКИМОСВРТОМ
НАПОСЕТУ1961.ГОДИНЕ

Сажетак: По ла зни циљ ово га ра да је пред ста вља ње ана ли за ан ке
те по се ти ла ца цен трал не стал не по став ке На род ног му зе ја Ва
ље во ве за не за њи хо во по ре кло, раз ло ге до ла ска у Ва ље во и му зеј и 
за до вољ ство до жи вља јем по се те. Ове ана ли зе су до пу ње не сво је
вр сним исто риј ским пре гле дом за сно ва ним на ар хив ским до ку мен
ти ма са еви ден ци ја ма по се те ста рим по став ка ма. У скла ду са 
тим, уз укуп ну по се ту то ком 2016. и ре зул та те ан ке ти ра ња по се
ти ла ца то ком ав гу ста исте го ди не, пре зен то ва на је и ана ли за по
се та из 1961. го ди не и ука за но на раз ли ке у струк ту ри по сети ла ца 
у два раз ли чи та пе ри о да. 

Кључнеречи: Му зеј, пу бли ка, Ва ље во 1961, 2016, Ноћ му зе ја 

ИстраживањанатемуКул тур не по тре бе, на ви ке и ста во
ви гра ђа на Ср би је,којајекрајем2015.годинеспровеотим
Заводазапроучавањекултурногразвиткауказаласудасве
га 6,5% грађана у Србији истиче да им је посета култур
нихпрограмаједнаодтриомиљенеактивностиуслободно
време. Током 2015. године 59,6%испитаника није ни јед
номобишлонекимузејили галерију, а одонихкојиизја
вљујудаволењиховеизложбенесадржаје(33,4%),мањеод

ВЛАДИМИРКРИВОШЕЈЕВ



316

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

четвртинетаквепрограмепосећујеактивно,каосталнапу
блика.Као главне разлоге за реткопосећивање културних
садржајаграђанинаводенедостатаквременаиинтересова
ња,алисадругестранепаичестотокомсвогслободногвре
менаупражњавајугледањетелевизијеилифилмова,претра
живањеИнтернета, играње игрица на рачунару, дружење,
боравакуприродиилаганурекреацију,изласке...1

Резултатиовихипретходнихсроднихистраживањасуини
цирали интерно анкетирање посетилаца централне, ком
плексне сталне поставке Народног музеја Ваљево које је
спроведеноулето2016.године.Резултатиовоганкетирања
сепрезентујузаједносарезултатимадодатнихисториограф
скихистраживања архивске грађе која садржи евиденције
посетесталнимпоставкамаовогмузејатоком1961.године,2
извременакадамногимедијикојиданасимајуводећуулогу
уутрошкуслободногвременанисупостојали,амузејису
билирелативнановинауСрбији.3

НароднимузејВаљеводанасспадамеђунајпосећенијему
зејскеинституцијеуСрбији,ивеликупажњупоклањакако
иновацијисвојихекспозиционихсадржајаиразвојупубли
ке,такоиразличитимвидовимаанализапосете.4Теактив
ности су почеле да се спроводе од марта 2004. године са
иновацијомпоставкеуобјектуМуселимовогконака,укоме

1 Опачић,Б.иСубашић,Б.(2016)Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср
би је,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка;скраћенприказ
резултатаистраживањавидетина:Заводзапроучавањекултурнограз
витка.(2016)Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је,22.јуни2017.,
http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uploads/2016/12/Presmaterijal_kultur
ne_potrebe_navike.pdf.

2 Посетау1961.годинијеизабраназаупоређивањесаактуелномпосе
томзатоштојетопрвагодинаурадуваљевскогмузејаукојојсубиле
активнедвеповезанесталнепоставке(једнапосвећенаПрвомсрпском
устанкуидругапосвећенаДругомсветскомрату),које сукаоцелина
музејскимсадржајимадавалеодликукомплексности.

3 Видети:Krivošejev,V.(2011)MuzejskapolitikauSrbiji:Nastajanje,kriza
inovipočetak,Kul tu ra – ča so pis za te o ri ju i so ci o lo gi ju kul tu re i kul tur nu 
po li ti ku, broj 130,Beograd:Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str.
291317.

4 Видети:Krivošejev,V. (2009)Mu ze ji, pu bli ka, mar ke ting – stal ne mu zej
ske po stav kе i Nje go va Vi sost po se ti lac,Valjevo:NarodnimuzejValjevo,str.
101124i135142;KrivošejevV.(2012)Mu ze ji, me nadž ment, tu ri zam – ka 
sa vre me nom mu ze ju, od te o ri je do prak se,Valjevo–Beograd:Narodnimuzej
Valjevo iObrazovni informator, str. 300422;Krivošejev,V. andDamnja
nović,I.(2014)VisitstolocalmuseumsinSerbia–theaveragemodeland
programmedexception,Ame ri can Jo ur nal of To u rism Ma na ge ment,3(1B),
RosemeadCAUSA,p.2633;Krivošejev,V.Socioekonomskidoprinosmu
zeja–studijaslučajaNarodnogmuzejaValjevo,u:Zbor nik ra do va, XIV na
uč ni skup sa me đu na rod nim učeš ćem Si ner gi ja 2013,priredioStanišić,M.
(2013)Bjeljina:UniverzitetSinergija,str.198202.
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су 1804. године, пре Сече кнезова, били заточени Алекса
Ненадовић и Илија Бирчанин. Од 1995. у приземљу овог
објектасеналазилатрадиционалнасталнапоставканате
муВа љев ска на хи ја и Ва љев ци у Пр вом и Дру гом срп ском 
устан ку,а2004.године,уподрумуукомсукнезовибили
заточени,отворенаједодатнапоставкаокојојјеИринаСу
ботићнаписала:„Музејиданасусмеравајусвусвојупажњу
на публику, тражећи начина да, поред постављања својих
експоната,поставкеиизложбебудуидогађаји(...)Првита
кавдогађајунашојмузеологијијепоставкаСе ча кне зо вау
МуселимовомконакуНародногмузејаВаљево”.5

СаотварањемпоставкеСе ча кне зо вазапочелајеиактивна
бригазаповећањепосете.Зарелативнократковремеброј
посетилацасеса4.500повећаонавишеод22.000.6

Табела1БројпосетилацауМуселимовомконаку,погодинама7

ТригодинепоотварањудопунетематскепоставкеуМусе
лимовомконаку,умају2007.године,уцентралномобјекту
Музеја јеотворенакомплексна сталнапоставка:Ва ље во – 
тре ћа ди мен зи ја про шло сти, по глед из бу дућ но сти.

Табела2БројпосетаукомплекснојпоставциНародногмузеја
Ваљево,погодинама

По отварању нове поставке, настављене су активности
усмеренекапромоцијимузејскихсадржаја,8изадесетго
динарадабројпосетилацасесапочетних10.857повећаона
23.495,узповременеосцилацијеузрокованеспољнимфак
торима.Тако,дозначајногповећањапосетеу2011.години
(25.707 посетилаца) је дошло затошто је токомфебруара

5 Subotić I.Stvoriti ivoletipubliku,u:Mu ze ji i pu bli ka,priredioŽilber,K.
(2005),Beograd:CLIO,str.2728.

6 Подациизбазеподатакакомпјутерскеапликације:Еви ден ци ја по се те 
На род ном му зе ју Ва ље во;видети:Krivošejev,V.iMatić,Ž.Kompjuterska
aplikacijazaevidencijuposetilacamuzejskihpostavki,u:Zbor nik ra do va sa 
VI na uč na kon fe ren ci ja sa me đu na rod nim učeš ćem Mre ža,priredilaNikolić,
O. (2014)Valjevo:UniverzitetSingidunum,Poslovni fakultetValjevo, str.
5359.

7 Од2012.годинепосетаМуселимовомконакујеадекватнадаљепрезен
тованојпосетицентралнојпоставциНародногмузејаВаљево,саодсту
пањемодоко–510%.

8 Krivošejev,V.Mu ze ji, pu bli ka, mar ke ting,str.101124i135142;Krivoše
jev,V.Mu ze ji, me nadž ment, tu ri zam,str.400422;Krivošejev,V. So ci o e ko
nom ski do pri nos mu ze ja,str.198202.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.500 8.500 10.274 14.748 18.997 18.480 13.579 19.497 21.500 22.148
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10.857 13.805 11.573 21.790 25.707 24.273 23.440 13.614 20.288 23.495
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упоследњојсалипоставкебиопрезентованкрунскинакит
Карађорђевића,штојеутоммесецупривуклобројнепосе
тиоце:4.211,уодносуна151посетиоцауфебруару2010.
године.Падпосете2009.годинејерезултирандерегулаци
јомправилаорганизацијешколскихекскурзија–увођењем
тендера са стриктнимописомитинерера, у чему семноге
школе нису довољно брзо снашле. Пад који се уочава од
2013,падаље,саизвеснимопоравкомтекод2016,јеузроко
ванновомдерегулацијомправилаоексурзијама,узстрикт
нопоштовањеЗаконаојавнимнабавкама,аштојепочело
дасепримењујеодсептембра2013,збогчегајепадпосете
почео од јесење сезоне екскурзија те године. Током 2012.
године,умајујерегистровано10.223,ауоктобру3.336по
сетилаца,докјеумају2013.регистровановишепосетила
ца:12.420,алијепадуоченодјесени,сапочеткомпримене
новихправила,иуместоочекиванихоко4.000уоктобрује
регистровано2.465посетилаца.Великипадпосетеу2014.
годиниједодатноузрокованвареднимнеповољнимоколно
стима–поплавамакојесузадесилеваљевскикрајумајуте
године,башувременушпицасезонеексурзија.

ИзнетирезултатирадаНародногмузејауВаљевунаразво
јупубликесусвакакореспектабилни,алинамећуидодатне
дубинскеанализевезанезаструктуруисезоналностпосете,
каои упоређивање актуелнепосете са посетому ранијим
периодима.

По се та му зе ју 1961. го ди не

У стручном архиву Народног музеја Ваљево сачуване су
евиденције посета за период од оснивањамузеја 1951. до
половине1962.године.9Предкрајовогпериода,одјесени
1960.године,ваљевскимузејјеимаодвепоставке:старупо
ставкуоНенадовићимаиПрвомсрпскомустанкууМусели
мовомконаку,отворену1955.ипоставкуМузејНароднере
волуције,отворенууоктобру1960.усуседномобјекту.10То
комнаредне1961.годинеобепоставке,каоповезанецелине

9 ДневниципазараиДневникзапажања(НароднимузејВаљево–Струч
ниархив,фасциклабр.24)итабеларнимесечни,годишњииретроспек
тивни прегледи посета (Народнимузеј Ваљево –Стручни архив, фа
сциклабр.28);вишеинформацијаоовојархивскојграђиипосетамау
једнодеценијскомнаведеномпериодуу:Krivošejev,V.iBjeljac,Ž.(2016)
Stalnemuzejskepostavkeodalternativneučionicedoturističkeatrakcije–
uporedna analiza posete postavkamaNarodnogmuzejaValjevo u periodi
ma19511961. i 20012011.,Et no an tro po loš ki pro ble mi, br. 3/2016,Beo
grad:FilozofskifakultetUniverzitetauBeogradu,Odeljenjezaetnologijui
antropologiju,str.913933.

10Видетиу:Јеремић,Б.(1982)Ва љев ски му зеј 19511961,Ваљево:Радио
Ваљево.
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музејакојисеналазиуградукојијепопописуизтегодине
има28.461становника,обишлоје13.020посетилаца(45,7%
у односу на број становника).Од тог броја 3.601 посети
лацјебиоизкатегоријеодраслихсатериторијеВаљевског
среза.Сходно томе, они су у укупној посети учествовали
са27,7%,мада јефактичкиибројипроценатпосетилаца
из ужег окружењабио знатно већи, али се данаснеможе
прецизно одредити.Наиме, у сачуваним документима по
сетиоциизкатегоријеуче ни цинисуевидентиранипоместу
порекла.Ако претпоставимо да је 50%ученика дошло са
територијеВаљевскогсрезадошлибисмодохипотетичког
податкадајеизужегокружењамузејобишлооко6.500по
сетилаца,односнооко50%одукупнегодишњепосете.

Кадајеречоученицима,тојекатегоријупосетилацакојаје
тадачинилавећинскупосетуМузеју.11Такојетоком1961.
године регистровано њих 6.059 (46,5% од укупног броја
свихпосетилаца).Уоченоједапосетиоциизовекатегори
јемузејпосећујуорганизовано,угрупама,итотокомцеле
школскегодине,одполовинесептембрадополовине јуна.
Њиховеиндивидуалнепосетесуретке,изатозавремерас
пуста,токомавгуста1961.нијерегистрованниједанученик.
ОрганизованегрупеученикасууМузејдолазилеизВаљева
каоииздругихместаизширегидаљегокружења,углавном
сатериторијеСрбије,стимштосубиленајбројнијеуме
сецимасезонешколскихекскурзија:нештомањеуаприлу
(одукупно1.468посетилаца,691суђаци)имају (1.231–
779),највишеујуну(3.092–2.385)иопетмањеуоктобру
(од1.609–627).Те1961.годинеод13.020посетилацасвих
категорија,њих7.401(56,8%)једошлотокомчетиримесе
цатрајањаекскурзија,а5.619(43,2%)токомосталихосам
месеци.Токомсезонеексурзијамузејсупосећивалииђаци
изВаљевакаоионисастране.Тако,од627ученикареги
строванихуоктобру1961.њих444(70,8%),суученицина
екскурзији.Сличнаситуацијајеитокоммајаијуна,доку
осталиммесецимадоминирајуученициизокружења.12

Ван сезоне ексурзија, када нема великих колективних ор
ганизованих група посетилаца, посетаМузеју је била ви
шемањеуједначена,мадасеуизвеснојмерисмањујетоком
зимскихаповећаватокомлетњихмесеци.Анализомзаписа
из сачуваногДнев ни ка за па жа ња и других повезаних до
куменатаевиденције,13видиседајеуавгусту1961.године

11Каоиданас,алиузвеликеразликеуопштемодносу,аочемућедаље
битивишеречи.

12НароднимузејВаљево–Стручниархив,фасциклабр.28.
13НароднимузејВаљево–Стручниархив,фасциклабр.24и28.
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билоукупно956посетилаца(7,4%укупнегодишњепосете
–месец санајвећомпосетомван сезоне екскурзија).Тада
јемузеј посетила једна група од 140 војника, а остало су
билииндивидуалнепосете:299посетилацасастране,сате
риторијецелеЈугославије(Београд,Крагујевац,НовиСад,
алииизХрватске,БоснеиХерцеговине,Македоније,Црне
Горе...)и517одраслихстановникаВаљевског среза,и то:
83домаћице,91радник,45службеникаи298земљорадни
ка.Великапосетаземљорадниканезачуђује,тимпрешто
су1961.годинеоничинилиубедљивовећинскукатегорију
међустановништвомнесамоваљевскогкрајавећцелетада
шњеЈугославије.14Уочаваседасуземљорадницитокомце
легодине,изузимајућивремепунесезонепољопривредних
радова,биливећинскииндивидуалнипосетиоци.Онисуу
музеј највише долазили петком, који је уВаљеву пијачни
дан,ализањиховуповећанупосетууавгустујезаслужно
одржавањеИлинданскогвашара2.августа,инародногва
шара4. августа.У тадва вашарскаданаМузеј је обишло
272посетилаца,или28,4%укупнемесечне,односно2,1%
укупнегодишњепосете.Штосепосетеземљорадникатиче,
59,6%посетеудвавашарскадананачинилисупосетиоцииз
текатегорије–њих162,штоје54,4%посетеземљорадника
токомцелогавгуста1961,односно7,9%годишњепосетезе
мљорадника(2.043уцелој1961.години).

По се та му зе ју 2016. го ди не

Наведенеинформацијевезанезапосету1961.године,увре
мекаданисупостојалисавременимедијикаоконкуренци
ја за утрошак слободног времена, отварају питање каква
јепосетаданас,када јестањедрастичнодругачије,икада
постоје:ТВ,компјутери,Интернет,клубови,кафеииброј
нидругивидовизабаве.Одговоренамдајуанализепосете
избазеподатакакомпјутерскеапликацијеНародногмузеја
Ваљево.15Педесет и пет година касније, токомцеле 2016.
године,централнупоставкумузејауВаљеву,којејепрема
пописуиз2011.имало59.073становника,јеобишло23.495
посетилаца(бројпосетилацаје39,8%одбројастановника,
докје1961.тајпроценатбио45,7%).16Однаведеногброја

14Према попису из 1961. године од 18.550.000 становника Југославије
5.244.000јеживелоуградовимаа13.306.000уселима(према:Petrović,
R.(1972)Starenjeseoskogstanovništva–uzrociiposledice,So ci o lo gi ja se
la,br.3738,Zagreb:Institutzadruštvenaistraživanja,str.1525(преузето
са:hrcak.srce.hr/file/176826,5.априла2017).

15Подациизбазеподатакаапликација:Еви ден ци ја по се те На род ном му
зе ју Ва ље во.

16Примераради,1971.годиненовупоставкуНародногмузејаВаљево,у
новомпростору(отворена1969),обишлоје13.499посетилаца(33,9%у



321

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

посетилацаиз2016.године,њих2.855(12,2%)јебилосате
риторијеКолубарскогокруга,рачунајућииученике,одчега
јеизВаљевабило2.492(10,6%)посетилаца.Овачињеница
указује на опште повећано интересовање за сталнемузеј
скесадржаје,алиинасмањеноинтересовањедомицилног
становништва, па и ученика којима би музејске поставке
мораледабудудодатнонаставносредство.

Категоријакојаданасузнатновећембројунегоранијепосе
ћујемузејсупосетиоцисастране,апресвегаорганизоване
групеучениканаекскурзијама.Одукупногбројапосетила
цатокомчетиримесецадвесезонеекскурзија,пролећнеи
јесење,музеј је обишло19.690посетилаца (83,8%укупне
годишњепосете),штојезнатновишенего1961,алитоком
осталихосаммесецирегистрованојеукупно3.805(16,2%)
посетилаца,штојезнатномањенегоупретходноанализи
раномпериоду.Анеопходно је да се нагласи да су током
2016.године,управоумесецимакаданемаексурзија,спро
вођенеразноврснепромотиовнеакције:годишњапретплат
наулазницазаученикеваљевскихшкола,организацијађач
кихмузејскихрадионицасаобиласкомпоставке,бесплатне
посетезаДандржавностииДанВаљева,попустнаулазни
цезаобилазакпоставкиувечерњимсатиматокомтрајања
летњеградскеманифестацијеТешњарскевечери,бесплатан
улазак за грађане Ваљева током новембра и децембра, уз
обавезукуповинебилокогсувенира,исл.

Каоиуосталиммесецима,посетаје2016.године,уодно
суна1961,биламањаитокомавгуста,кадаизразличитих
разлогау градуимапуногостијусастране.17Док је,како
смовидели,1961.годинеуавгустуМузејобишло956по
сетилаца,2016.их јебиловишенегодупломање,429.То
субиле4мање групеодраслихванВаљева, са укупно92
појединца,аосталосубилеиндивидуалнепосете.Икакосе
иочекујенаосновупретходноизнетихинформација,грађа
ниВаљеваиоколинесутикојисадаузнатномањемброју
посећујусвојмузеј,заразликуодпосетилацасастране.Од
укупногбројапосетилаца сталнојпоставци токомавгуста
2016.године(429),њих90(21%)суизВаљева,9изоколних
места Колубарског округа, 221 из осталих округа Србије
(највише–136,изБеограда,аосталииз8другихградова)и

односунатадашњих39.786становника):Аноним.(1975)АнкетаБил
тена ЗаједницемузејаСрбије,Бил тен За јед ни це му зе ја Ср би је, бр. 3,
Београд:ЗаједницамузејаСрбије,стр.92.

17Тојеопштевреметуристичкесезоне,каоигодишњиходмора,кадау
Ваљево,поредразнихнамерника,долазеиваљевцикојисусеодселили
изсвогаграда,билонегдеуСрбијубилоуиностранство,асањима,или
њимаупосетудолазеидругаповезаналица:пријатељи,колеге,рођаци.
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109изиностранства(19издржавабишеЈугославије,а90из
19различитихдржаваизцелогсвета).

Табела3Упореднеанализепосете1961.и2016.године18

ТокомавгустауВаљевусевећтридеценијеорганизујуТе
шњар ске ве че ри,градскаманифестацијаосмишљенапосле
замирањаИлинданскогвашара,19сациљемдазаменињего
вунекадашњудруштвенуулогу.У2016.годиниВечерису
трајале7дана:од5.до11.августа.ТихданаМузејјерадио
свакодневно,до22часа,итосавеликимпопустомнаула
зницезапосетупосле18часова.Затихседамданасталну
поставкујеобишлознатномањепосетилацанегоштогаје
посетило55годинаранијетокомдваданаИлинданскогва
шара:171,аодтога71изВаљева(24дошлотокомредовног
радногвремена,а47увечерњимчасовима,кадајепопуст)и
100ванВаљева(95дошлотокомредовноградногвремена,а
5увечерњимчасовима).20

18Подаци за 1961: На основу архивске грађе: Народни музеј Ваљево –
Стручниархив,фасциклабр.28;подациза2016:Наосновубазеподата
каапликација:Еви ден ци ја по се те На род ном му зе ју Ва ље во.

19Видети:Кривошејев,В. и Бјељац,Ж. (2016)Други поглед на вашаре
уВаљевуу19.веку–вашарикаопретечесајамскогтуризма,Гла сник 
исто риј ског ар хи ва Ва ље во,бр.50,Ваљево:ИсторијскиархивВаљево,
стр.176190.

20На основу базе података апликација: Еви ден ци ја по се те На род ном 
музеју Ва ље во.

1961 2016
Број становника 
градског насеља 
Ваљево

28.461 (попис 1961) 59.073 (попис 2011)

УКУПНА ПОСЕТА 13.020
Од тога 3.601 посетилац је са 
територије Ваљевског среза 
(без ученика; са ученицима 
могуће 6.500)

23.495
Од тога 2.855 посетилац је са 
територије Колубарског округа 
(са ученицима)

Посета током четири 
месеца екскурзија

7.401
56,8%

19.690
83,8%

април 1.468 (ученици: 691) 3.154 (ексурзије: 2.972)
мај 1.231 (уч. 779) 10.555 (екс.: 9.342; 1.059

посетилаца у Ноћи музеја)
јуни 3.092 (уч. 2.385) 3.413 (екс.: 3.254)
октобар 1.609 (уч. 627) 2.568 (екс.: 2.397)
Посета током 
осталих 8 месеци

5.619
43,2%

3.805
16,2%

Август 956
7,3%
140 војника
45 службеника из Ваљевског 
среза
91 радника из Ваљевског среза
83 домаћица из Ваљевског 
среза
298 земљорадника из 
Ваљевског среза
299 посетилаца са стране

429
1,8%
90 посетилаца из Ваљева
9 посетилаца из Колубарског 
округа
221 посетилаца из осталих 
делова Србије
109 посетилаца из иностранства

Током 
манифестација

За 2 дана Илинданског вашара
272

За 7 дана Тешњарских вечери
171
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Изнетечињеницеуказујуда јеукупнапосетаМузејусада
знатновећанегопревишеодполавека,алиузроктогпове
ћањаморадасетражипресвегаучињеницидасеефектив
номприменоммаркетиншкихметода,којесупратилеструч
неактивности,ваљевскимузејуспешнопозиционираокао
једанодлидеранатржиштушколскихекскурзија,предста
вљајућизањихпримарнутуристичкуатракцију,којаихдо
водиуВаљево,асекундарнузаосталекатегоријепосетила
цасастране,којихсадаимаунештовећембројунегорани
је,стимштоје1961.годинеуочљивонепостојањепосети
лацаизиностранства.АштосетичепосетилацаизВаљева
ињеговогширегокружења,онисадаисказујумањузаинте
ресованостзапосетусвоммузејунегораније,штосеиначе
односиинацелугодину,анесамонаавгустиданетрајања
манифестација,баркадајеречосталнојмузејскојпоставци.
Различитипосебнимузејскипрограмикраткогтрајања,ко
јиседанастокомцелегодинеприређујуугалеријииклубу
музеја,одтематскихизложби,прекопредавања,промоци
ја,радионицаиразличитихсценских(драмских,музичких
ифилмских) вечери, а које углавном посећује домицилно
становништво,нијебилотемаовихистраживања,тимпре
што1961.годинемузејинијеимаотехничкемогућностиза
њиховуреализацију.

Ре зул та ти ан ке ти ра ња по се ти ла ца

Наведена сазнања су указала на потребу за реализацијом
додатних дубинских истраживања посетилаца сталне по
ставкекојидолазевансезонеекскурзија.Затојеупериоду
од27.јуладо26.августа2016.годинеобављеноанкетита
њепосетилацавезанозањиховопорекло,разлогедоласкау
Ваљево,претходнуобавештеностопостојањумузејаиза
довољстводоживљајемпосете.21Токомнаведеногједноме
сечногпериодапоставкујеобишло417посетилаца.Њих62
судошлиорганизовано,уоквиручетиримањегрупекојесу
чинили:8посетилацаизиностранства,полазнициМеђуна
роднешколесрпскогјезика,којасеорганизујеуВаљеву(од
18до25година),8иностранихволонтеракојисуучествова
линауређењуомладинскогкампанаДивчибарама(од18до
25година),групаод14самоорганизованихБеограђанаупо
сетиВаљеву(од26до35година)и32пензионераизКраље
ва. Остали, њих 355 (85%) су дошли као индивидуални
посетиоци.

21Анкетни резултати архивирани: Народни музеј Ваљево – Стручни
архив,фасциклабр.974.
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Одукупногбројапосетилаца(417)најбројнијисубилиста
ростиод36до60година (164),потомод26до36година
(129),затимпензионери(49),папредшколци(40)којисудо
лазилиупратњиодраслих.Младих,од18до25година је
било24(16њихуоквирудвепоменутегрупе),основаца11
(углавномупратњиодраслих),докпосетесредњошколаца
нијебило.

Што се тиче порекла посетилаца најбројнији су гости из
другихкрајеваСрбије–204(48,9%),22затимпосетиоцииз
иностранства – 111 (26,6%),23 па ваљевци – 96 (23%), од
којихје47(49%)дошлоувечерњимсатимаседмодневног
трајањаТешњарскихвечери,кадајенасназибиопопустна
улазнице,анајмалобројнијисустановницидругихнасеља
територијеКолубарскогокруга,њихсамо6(1,5%).24

Од укупно 417 посетилаца анкетне упитнике је попунило
њих100.Одтога15субилипосетиоциизВаљева(15,6%од
свихрегистрованихпосетилацаизВаљева),одкојихјетро
једошлопрвипут(једнонаиницијативуунукеод5година,
која јеМузеј раније посетила са групомиз обданишта), а
12сеизјаснилодасуредовнипосетиоцимузејаидадолазе
увеккадаимсеукажеприлика.Просечнаоцена задовољ
ствасадржајеммузеја,наскалиод1до5је4,8(њих13је
далооцену5;1–4;1–3).

Штосетичепосетилацаизосталихгеографскихкатегорија,
анкетне листиће је попунилоњих 52 изСрбије, а ван те
риторијеКолубарскогокруга(од204–25,9%)и33изино
странства(од111–29,7%),докупитникнијепопунионико
одмалобројнихпосетилацаиздругихнасељаКолубарског
округа(6).

По се ти о ци из Ср би је

Од52анкетиранапосетиоцацентралнепоставкеваљевског
музејаизСрбије,авантериторијеКолубарскогокруга,њих
20 (38,5%) једошлопрвипутуВаљево,а32 (61,5%) јеу
градуборавилоираније.КаоразлогпосетеВаљевунајвише

22109изБеограда,32Краљево,7изНовогСада,6Рума,5Обреновац,6
Узице,5Смедерево,4Сомбор,4Чачак,4Пожаревац,4Вршац,4Ку
ла,3Богати;3Шабац,2Лазаревац,2СремскаМитровица,Свилајнац,
Зрењанин,Алексинац,

2316изразличитихземаља,уоквирупоменутедвемањегрупе,аостали
каопојединци,ито10издржавабившеЈугославије(4Хрватска,4Црна
Гора,2БоснаиХерцеговина),18изФранцуске,10изНемачке,9изСло
веније,7изРусије,5изКанаде,4изАустралије,аосталиизСАД,Хонг
Конга, Омана, Казахстана, Холандије, Шпаније, Шведске, Словачке,
АустријеиИталије.

24ИзЛајковца4и2изселаЛукавацпоредВаљева.
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њих–29,јенавелотуристичкиобилазак,14посетурођаци
ма, 7посетупријатељима, 5посетуВаљевуприликомбо
равкананекојдругојблискојлокацији,4успутнипролазак
(транзит) кроз Ваљево на путу ка другом одредишту, док
никоније заразлогпосетеВаљеву,навеопословнеобаве
зе.25Већинаанкетиранихпосетилацамузејаизовекатего
рије,њих32,сеизјаснилодауВаљевуборависамо један
дан(њих17краће,а15дужеодполадана),14јеуВаљеву
преноћиловишеноћи,а6самоједну.

Одова52гостаВаљевамањидео,њих15(28,8%)предо
ласкауВаљевонијечулозаВаљевскимузеј.Одњихјеше
стороумузејушлослучајно,поштосугавиделиупролазу,
аосталих9језамузејчулоподоласкууВаљево,ито:од
својихпознаникауВаљеву(6),илипутемелектронскихме
дија(3).Од37посетилацакојисупредоласкауВаљевочу
лизамузеј(71,2%),њих10јеиранијебилоумузеју(31,3%
од32којисуираниједолазилиуВаљево),аостали(27)су
Музејсадапрвипутобишли,аиранијесузнализањега.До
тогсазнањасудошлипресвегаоддругихљуди(19),аза
тимпосредствомелектронских(10)илиштампанихмедија
(2).26Садругестране,од52посетиоца,њих11(21,2%)није
ималонамерудаобиђемузеј,алисусезатоодлучили,било
пролазећипоредњега,билоштосучулипрепорукуодпо
знаника,докјењих41(78,8%)ималонамерудапосетипо
ставку.Занимљивоједајебројонихкојисусеизјаснилида
суималинамерудапосетеМузејвећиодбројаонихкојису
већзнализапостојањеваљевскогмузеја(37до10поновље
нихпосетилацаи27којисупрвипутдошли),атобимогло
даукаженапостојањепретходнепретпоставкедабиград
величинеВаљеватребаодаимамузеј,ада,наосновуње,
једанбројграђанаспадауредовнепосетицемузејаусвим
местимакојапосете.Штосетичепросечнеоценезадовољ
ствапосетилацаванВаљева,онаје,сличнокаокадајеречо
ваљевцима:4,76:32посетиоцаједалооцену5,њих8оцену
4и1једало3.Од52посетиоцањих11нијеуписалооцене,
такодајеод41којисуоценилиса5далоњих78,04%,оцену
4њих19,51%а3њих2,45%.

25Укупно59одговора–њих6сузаокружилиподваодговора(туристичка
посетаипосетапријатељимаилирођацима,а1триодговора(туристич
капосета,посетапријатељимаипропутовањекадругомодредишту).

26Укупанбројодговора–31јевећиодбројаонихкојисупрвипутпосе
тилимузеј(27),алисуиранијезнализањега,затоштоје4оданкетира
нихзаокружилоподваодговораоначинусазнања,углавном:оддругих
људиипрекоелектронскихмедија.
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По се ти о ци из ино стран ства
Од33анкетиранапосетиоцаваљевскогмузејаизиностран
ства20(60,6%) јеуВаљеводошлопрвипут,а13(39,4%)
јеиранијеборавилоуВаљеву.Њих4језаразлогдоласка
навелопослове(тројејеподтимподразумевалобораваку
Школисрпскогјезикаикултуре),16туристичкиобилазак,
8посетурођацима,5посетупријатељима,8посетуВаље
вуприликомборавкананекојдругојблискојлокацијии4
успутнипролазак(транзит)крозВаљевонапутукадругом
одредишту.27ЗаразликуодпосетилацаизСрбије,којисуве
ћинскиуВаљевуборавилитокомједногадана,већинапосе
тилацаизиностранства,њих20јеборавилавишедана,1по
сетилацјеборавиодвадана,саједнимноћењем,аосталих
12једандан(9дужеа3краћеодполадана).

Табела4
Од 33 анкетирана посетиоца из иностранства њих 20
(60,6%)предоласкауВаљевонијечулозаВаљевскимузеј,
ито17њихкојисусадапрвипутуВаљевуи3којисубилии

27Иовдејеукупнибројодговора(45)већиодбројаанкетираних(33),због
заокруживањадваодговора;анкетиранипосетиоцисутуристичкираз
логборавкаудвајалисапропутовањима,алиисапословнимразлозима
ипосетамапријатељаирођака.

 Посета (ван Ваљева) комплексној поставци 
Народног музеја Ваљево у периоду 27. јул – 26.
август 2016.

Из Србије Из 
иностранства

Укупан број посетилаца 204 111
Број анкетираних посетилаца 52 33

Дошли у Ваљево први пут 20 20
Били и раније у Ваљеву 32 13

Туристички долазак 29 16
Пословни долазак 0 4
Посета рођацима или пријатељима 21 13
Пропутовање ка другом одредишту (транзит) 4 4
Наменски долазак у Ваљево при боравку на 
другом одредишту

5 8

У Ваљеву борави до пола дана 17 3
Борави дуже од пола дана 15 9
Борави два дана 6 1
Борави више дана 14 20

Пре доласка у Ваљево нису чули за Ваљевски 
музеј
сазнали пролазећи поред њега
сазнали од других људи у Ваљеву
преко електронских медија у Ваљеву

15

6
6
3

20

3
17
0

Пре доласка у Ваљево чули за Ваљевски музеј
били и раније у Музеју
сазнали од других људи, ван Ваљева
преко електронских медија, ван Ваљева
преко штампаних медија

37
10
19
10
2

13
4
5
6
2

Пре доласка у Ваљево су имали намеру да посете 
музеј 

41 20

Пре доласка у Ваљево нису имали намеру да 
посете музеј

11 13
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раније.Одтогабројањих3јеумузејушлослучајно,пошто
сугавиделиупролазу,а17њихјезаМузејчулоподола
скууВаљевоодсвојихдомаћинаилипролазника(оддругих
људи)ирешилодагаобиђе.Од13посетилацакојисуипре
доласкауВаљевочулизаВаљевскимузеј,њих4јеуњему
већбило (30,8%од13којисуиранијебилиуВаљеву), а
остали,њих9,којисумузејсадапрвипутобишлисуипре
доласкауВаљевосузнализаМузеј(5чулооддругихљуди,
6прекоелектронскихмедија,2прекоштампанихмедија).28

Са друге стране од наведена 33 анкетирана посетиоца из
иностранства њих 13 (39,4%) пре доласка у Ваљево није
ималонамерудаобиђемузејалисусезатоодлучили,би
лопролазећипоредњега,билоштосучулипрепоруку,или
судоведениоддомаћина(двепоменутеорганизованегрупе
младих),докјењих20(60,6%)ималонамерудапосетипо
ставку.

Иовдејебројонихкојисувећзнализапостојањеваљев
скогмузеја(13–4поновљенапосетиоцаи9нових)мањи
одбројапосетилацакојисуималипретходнунамерудага
посете,штосе такођеможе тумачитипретходномпретпо
ставкомопостојањумузеја,инавикомпосећивањамузеја,с
тим,штобимоглодасезакључи(узоградезбогмалогброја
анкетираних)дајепроценатграђанаизиностранствакоји
мајеобилазакмузејауобичајенаактивност,већиодтаквих
изСрбије.ИзСрбије је замузејираније зналоњих37, а
41јеисказаонамерудагапосети;она4посетиоца,безса
знања,алисапретпоставкоминавикомпосетепредставља
9,6%одсвихкојисуисказалинамеру,односно7,7%одсвих
анкетиранихпосетилацаизСрбије.Аизиностранствајеза
музејвећзналоњих13анамерудагапосетијеималоњих
20;оних7посетилаца,безсазнања,алисапретпоставкоми
навикомпосетепредставља35%одонихкојисуисказали
намерудагапосете,односно21,2%свиханкетиранихпосе
тилацаизиностранства.Наравно,таквипосетиоцису,због
свогаискустванавикнутијинаанкетирањаумузејима,тако
дасууанкетнелистићесвиуписалиоценузадовољства(а
од52анкетиранапосетиоцаизСрбијењих11,односно20%
није).Истотакоонисуикритичнији,такодајењиховапро
сечнаоценазадовољствапонудомваљевскогмузејамањаод
просечнеоценепосетилацаизСрбијеиизноси4,51(оцена
посетилацаизСрбијеје4,76):19посетилаца(57,56%)једа
лооцену5(атуоценуједало78,04%посетилацаизСрбије),

28Иовдејеукупанбројодговора(13)већиодбројаонихкојисупрвипут
посетилимузеј(9),алисуиранијезнализањега,затоштојењих4зао
кружилоподваодговораоначинусазнања,углавном:оддругихљудии
прекомедија.
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12(36,36%)оцену4(изСрбијењих19,51),а2(6,08%)оцену
3(изСрбијењих2,45%).

За кључ ци и пре по ру ке

НароднимузејВаљево спадамеђу најпосећенијемузејске
институцијеуСрбији,састалнимрастомпосете, заснова
номнапланираномпрограмскомделовањуиосмишљеној
промоцији, услед чега је годишњи број посетилаца, у ре
лативно краткомпериодуповећан са 4.500на 24.000.Ме
ђутим, и у овоммузеју се, бар када је реч о домицилном
становништву,ипосетисталнимпоставкама,уочава„кри
запублике”, која јеизазванамодернимначиномживотаи
постојањемширокогспектрасавременихмедијакојипред
стављајуконкуренцијузапровођењевременадоколице,на
штетупосетепрограмимаисталнимсадржајимаустанова
културе.На овај закључак указују и презентоване инфор
мацијесапримеромпосетесталнимпоставкамаНародног
музејаВаљево1961.и2016.године.

Генералногледанопосетамузејуу2016.години,кадапосто
јебројнедругесавременемогућностизаспровођењевреме
надоколице, јебилазнатновећанеготоком1961. године,
кадатемогућностинисупостојале–23.495:13.020посе
тилаца.Међутим,дубљеанализепоказујудајеуактуелном
тренутку интересовање за сталне музејске садржаје ипак
знатномањенегопренештовишеодполавека.Напрвом
местуданашњибројсвихпосетилацауједнојгодиниодго
варапроцентуод39,8%становникаградскогнасељаВаље
во,докје1961.годинеодговараопроцентуод45,7%.Акту
елномзначајномповећањуукупнепосетедопринелисупре
свегадоласциђачкихекскурзија,будућидајетокомчетири
месецатрајањадвесезонеекскурзија,пролећнеијесење,у
ваљевскоммузеју2016.регистрованоукупно19.690посети
лаца(83,8%укупнегодишњепосете),докихје1961.било
7.401(56,8%),алијезатоукупнапосетатокомосталихосам
месецисадаосетномањанегопре55година–3.805у2016:
5.619у1961.години.

Са друге стране данас се уочава и повећано интересова
њеодраслихиндивидуалнихпосетилаца са стране, које је
већенего1961.Тако, токомавгуста1961. годинемузејску
поставкујеобишло299посетилацасастране,докјетоком
августа2016.билоњих330,аодтога109изиностранства
(а1961.годиненијебилопосетилацаизиностранства).Од
данашњихпосетилацасастранеапсолутнавећинајеимала
претходнасазнањаопостојањуисадржајимаваљевскогму
зеја,каоинамерудагапосете,иакојешестина(оданкети
раних)већбилаумузеју.
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Са друге стране, постојање разнолике савремене конку
ренцијезаутрошакслободногвремена једопринелодасе
данас број посетилаца из непосредног окружења музеја
знатно смањи.Наиме 1961. годинемузеј је посетио 3.601
посетилацсатериторијеВаљевскогсреза,безученика,аса
ученицимаоквирнооко6.500,а2016.јерегистровано2.855
посетилацасатериторијеКолубарскогокруга,саученици
ма.Штосетичеодраслихпосетилацаизокружења,током
августа1961.годинебилоихје526,ауавгусту2016.само
99,што је утицало да укупна посета у конкреноммесецу
будезнатномањанего55годинараније429:965(одкојих
140војника),стимштоседанасуочавадасувећинапосети
лацаизокружењапоновљенапубликакојасталнемузејске
садржајепосећују„увеккадаимсеукажеприлика“(изјава
12од15анкетиранихпосетилаца).

Наведенеанализеуказујунаодрживостзакључкакојијеиз
неоГрегорМекМанус(McMa nus)покоместалнепоставке
локалнихмузеја,којепрезентујупричеоњиховомокруже
њу,данаспредстављајупресвегазанимљивостзатуристе,
дају додатне вредности туристичким дестинацијама.29 Та
кођесупотврђенииопштизакључцикоје јепрезентовала
АнгелинаЈелинчић,покојимавећинаграђанасаизраженим
примарним(грађаниинспирисаникултуром)илисекундар
ним(грађанимотивисаникултуром)културнимпотребама
везаним заобилазакмузејаи сроднихинституција, тепо
требечешћезадовољавапритуристичкимпутовањиманего
уместусвогсталногборавка.30

УскладусанаведенимчињеницаматребаприхватитиМек
Манусовепрепорукепокојимасузалокалностановништво,
какобионоодржалоинтересовањезасвојмузејибилоохра
бренодауњегапоноводође, одпримарног значаја чести
промењиви програми краткој трајања, пре свега тематске
изложбе,алиидругивидовипрограмскихактивности:ра
дионице,предавања,промоције,камернесценске,музичке
ифилмскевечериислично,акадајеречосталнимпостав
кама, ту суодкључног значајаразличитиповремениани
мационипрограми,којинепромењивомсадржајуудахњују
новиживот.

Једнаодпрограмскихактивностивезанихзаанимацијуло
калног становништва која удахњује новиживот садржаји
масталнихпоставкијеиНоћмузеја.Примераради,2016.

29McManusG.,Com mu nity fa ci lity or to u rism pro duct – Ma na ging the mul
ti ple iden ti ti es of a small mu se um,12.mart2017,www.intercom.museum/
documents/22McManus.pdf.

30Jelinčić,D.А.(2009)Abe ce da kul tur nog tu ri zma,Zagreb.



330

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

године, токоммаја (шпицсезона екскурзија)уцентралној
поставциНародногмузејаВаљево је регистровано 10.555
посетилаца(44,9%укупнегодишњепосете),аодтога9.342
(88,5%месечне,односно39,8%годишњепосете)супосети
цинаекскурзијама.Утоммесецу,завремеЕвропскеноћи
музеја,21.маја,увечерњимсатима,усталнојпоставциНа
родногмузејаВаљевојерегистровано1.059посетилаца,и
топрвенственоизнепосредногокружења,штопредставља
4,5% укупне годишње посете у 2016, или 10%целокупне
публикетокоммаја,каонајпосећенијегмесеца,и87,3%мај
скихпосетилацабезекскурзиониста,каои27,8%публикеу
односунаукупнупосетутокомвишеод200раднихданау
осаммесецивансезонеексурзија,али,штојевеомабитно
да се нагласи, и 42,5% посете ваљеваца током целе 2016.
године(укупно:2.492сасвеученицима).

Управо ове чињенице указују на потребу да се и уСрби
ји,поредЕвропскеноћимузеја,којасеувекреализујеједан
дантокомдругетрећинемаја,кадајеувећинимузејапосе
танајвећа,организујуидруге,националнеилокалнеНоћи
музеја,итопрвенственоумесецимакадајеинтересовање
замузејскепонудесмањено,какојетовећпраксаувећини
другихдржавауЕвропи.31Аувезисатимбилобипродук
тивноразмотритиипрекупотребуда сеиманифестација
„10данаод10до10“,којасеуСрбијиорганизујеод2015.
године,такођетокомдругетрећинемаја,померинанекиод
месецикадасупосетемузејимамање,какобисеинтересо
вањезамузејскепрограмедодатнодисперзовало,алиикако
бимоглидасеактивноукључеионимузејикојисутоком
сезонеексурзијазаокупљенипресвегацелодневнимрадом
сапопулацијомкојатададолазиувеликомброју,збогчега
немајурасположивересурсезаквалитенуорганизацијуове
манифестације.32

31Видети:Аноним.Ноћ му зе ја,19.мај2017.,22.јуни2017.,https://sr.wiki
pedia.org/srel/Ноћ_музеја.

32Од 23.495 посетилаца који су у 2016. години обишлиНародни музеј
Ваљево токоммаја је дошлоњи 10.555, а од тог броја 9.342 су били
ученицинаекскурзијама.



331

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

ЛИТЕРАТУРА:

Из во ри:
НароднимузејВаљево–Стручниархив,фасциклабр.24(Днев ни
ци па за ра и за па жа ња 19511962).

НароднимузејВаљево–Стручниархив,фасциклабр.28(Та бе
лар не ме сеч не и го ди шње еви ден ци је по се те 19511962).

НароднимузејВаљево–Стручниархив,фасциклабр.974(Ан ке
та по се те 27. ју ли – 26. ав густ 2016).

НароднимузејВаљево–базаподатакакомпјутерскеапликације:
Еви ден ци ја по се те На род ном му зе ју Ва ље во.

Ли те ра ту ра:
Аноним.(1975)АнкетаБилтенаЗаједницемузејаСрбије,Бил тен 
За јед ни це му зе ја Ср би је, бр.3,Београд:ЗаједницамузејаСрбије,
стр.8599.

Аноним.Ноћ му зе ја,19.мај2017.,22.јуни2017.,https://sr.wikipe
dia.org/srel/Ноћ_музеја

Заводзапроучавањекултурногразвитка.(2016)Кул тур не по тре
бе и на ви ке гра ђа на Ср би је,22.јуни2017.,http://zaprokul.org.rs/
wpcontent/uploads/2016/12/Presmaterijal_kulturne_potrebe_navike.
pdf

Jelinčić,D.А.(2009)Abe ce da kul tur nog tu ri zma,Zagreb:Meandar
media/Meandar.

Јеремић,Б.(1982)Ва љев ски му зеј 19511961,Ваљево:Радио
Ваљево.

Krivošejev,V.(2009)Mu ze ji, pu bli ka, mar ke ting – stal ne mu zej ske 
po stav kе i Nje go va Vi sost po se ti lac,Valjevo:NarodnimuzejValjevo.

Krivošejev,V.(2012)Mu ze ji, me nadž ment, tu ri zam – ka sa vre me nom 
mu ze ju, od te o ri je do prak se,Valjevo–Beograd:Narodnimuzej
ValjevoiObrazovniinformator.

Krivošejev,V.(2011)MuzejskapolitikauSrbiji:Nastajanje,krizai
novipočetak,Kul tu ra – ča so pis za te o ri ju i so ci o lo gi ju kul tu re i kul
tur nu po li ti ku,broj130,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnog
razvitka,str.291317.

Krivošejev,V.Socioekonomskidoprinosmuzeja–studijaslučaja
NarodnogmuzejaValjevo,u:Zbo r nik ra do va, XIV na uč ni skup sa 
me đu na rod nim učeš ćem Si ner gi ja 2013,priredioStanišić,M.(2013)
Bjeljina:UniverzitetSinergija,str.198202.

Krivošejev,V.andDamnjanović,I.(2014)Visitstolocalmuseums
inSerbia–theaveragemodelandprogrammedexception,Ame ri can 
Jour nal of To u rism Ma na ge ment,3(1B),RosemeadCAUSA,
p.2633.



332

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

Krivošejev,V.iMatić,Ž.Kompjuterskaaplikacijazaevidenci
juposetilacamuzejskihpostavki,u:Zbo r nik ra do va sa VI na uč na 
konferencija sa me đu na rod nim učeš ćem Mre ža,priredilaNikolić,O.
(2014)Valjevo:UniverzitetSingidunum,PoslovnifakultetValjevo,
str.5359.

Krivošejev,V.iBjeljac,Ž.(2016)Stalnemuzejskepostavkeodal
ternativneučionicedoturističkeatrakcije–uporednaanalizaposete
postavkamaNarodnogmuzejaValjevouperiodima19511961.i
20012011.,Et no an tro po loš ki pro ble mi, br.3/2016,Beograd:Filozof
skifakultetUniverzitetauBeogradu,Odeljenjezaetnologijui
antropologiju,str.913933.

Кривошејев,В.иБјељац,Ж.(2016)ДругипогледнавашареуВа
љевуу19.веку–вашарикаопретечесајамскогтуризма,Гла сник 
исто риј ског ар хи ва Ва ље во,бр.50,Ваљево:Историјскиархив
Ваљево,стр.176190.

McManus,G.Com mu nity fa ci lity or to u rism pro duct – Ma na ging the 
mul ti ple iden ti ti es of a small mu se um, 12.mart2017,www.intercom.
museum/documents/22McManus.pdf.

Опачић,Б.иСубашић,Б.(2016)Кул тур не по тре бе и на ви ке гра
ђа на Ср би је,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка.

Petrović,R.(1972)Starenjeseoskogstanovništva–uzrociiposledice,
So ci o lo gi ja se la,br.3738,Zagreb:Institutzadruštvenaistraživanja,
str.1525(преузетоса:hrcak.srce.hr/file/176826,5.априла2017).

Subotić,I.Stvoritiivoletipubliku,u:Mu ze ji i pu bli ka,priredioŽilber,
K.(2005),Beograd:Clio,str.5–32.



333

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ

VladimirKrivošejev
TheNationalMuseumValjevo,Valjevo

ANALYSISOFTHERESULTSOFSURVEYCONDUCTED
AMONGVISITORSTOTHENATIONALMUSEUM

VALJEVOINAUGUST2016

Abstract

The initial aim of this paper is to present an analysis of the survey
conducted among visitors to the central permanent exhibition of the
NationalMuseumValjevo.Theanalysisrelatestothevisitors’origin,
reasonsforcomingtoValjevoandtheMuseum,theirpriorknowledge
of the Museum, their experience and satisfaction. The survey was
conductedintheperiodfrom27Julyto26August2016,duringwhich
theMuseumwasvisitedby417people,96ofwhichwerefromValjevo,
6 from its surroundings (KolubaraCounty), 204 fromother cities in
Serbiaand111fromabroad.Theanalysesweresupportedbyakindof
historicalreviewbasedonarchivaldocumentsfromtherecordsofvisits
to older exhibitions, so that the paper also presented a comparative
crosssection of the total yearround visits in 1961 and 2016, with
emphasis on thevisits inAugust.The comparative results show that
the total number of visits in 2016 was significantly higher than in
1961(23,495to13,020)butlowerwhenlookingatthepercentageof
visitors compared to thenumberof city residents (39.8% to45.7%).
Theincreaseofoverallvisitsin2016wascreatedbyschooltrips,since
atpresent,duringthefourmonthsoftheschooltrips,19,690visitorsto
theValjevoMuseumwereregisteredin2016comprisingfor83.8%of
totalannualvisits,whilein1961therewere7,401(56.8%).Thedata
obtained incomparativeanalysessuggest that today localpopulation
visit their Museum in much smaller numbers and percentages than
theydida littleoverhalfacenturyago,so thatanabsolutemajority
ofvisitsaremadebyvisitorsfromotherplaces,especiallythosewho
cameorganizedingroups,towhomavisittotheMuseumwasoneof
thepointsoftheirpreplanneditinerary,aswellasindividualvisitors
whoinmostcaseshavealreadyhadsomepreviousknowledgeofthe
MuseumandintendedtovisititduringtheirvisittoValjevo.Inorderto
increasetheinterestofthelocalpopulationintheirMuseum,itisofthe
utmostimportancetohavevaried,shortlastingprogrammes,primarily
thematic exhibitions but also other types of programme activities:
workshops, lectures, presentations, chamber theatre, music and film
festivalsandthelike,while,whenitcomestopermanentexhibitions,
variousoccasionalanimationprogrammesarecrucial,astheybreathe
newlifeintotheunchangingcontent.Whilesuchactivitiesincludethe
Long Night of Museums, it is alsonecessary to consider theneed to
organisesimilareventsnotonlyinMay,whentheMuseumwitnesses
thelargestattendanceasaresultoftheschoolseasonexcursions,but

alsointhemonthswhentheinterestintheMuseumofferfades.

Keywords: Museum, audience, Valjevo, 1961, 2016, The Long Night 
of Museums


