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ПРЕДИКТОРИНАМЕРАИ
ПОНАШАЊА:МОГУЛИ
МУЗЕЈСКИФЕСТИВАЛИ

ПОВЕЋАТИПОПУЛАРНОСТ
МУЗЕЈА?

Са же так: Музејски фестивали привлаче велики број људи: неки
долазе само тада (потенцијални посетиоци редовних музејских
програма),докдругидолазеимимофестивала(посетиоци).Ово
истраживањеспроведенојетокомфестивалаМузејиСрбиједе
сетданаод10до10(N=2472).Ускладусатеоријомпланира
ногпонашања (ТПП)ирезултатимаранијегистраживањакоје
јепоказалодаставови, субјективненормеиопаженаконтрола
јаснодиференцирајупосетиоцеодпотенцијалнихпосетилацаре
довнихмузејскихпрограма–првициљовогистраживањабиоједа
сепроверидалисетиналазиреплицирају.Другициљјебиодасе
испитадалиТППдодатнодиференцирапотенцијалнепосетиоце
узависностиоднамерадачешћепосећујумузејенаконфестива
ла.Резултатисупотврдилиранијеналазеипоказалидаставовии
опаженаконтроладодатнодиференцирајупотенцијалнепосети
оце.Дискутованесутеоријскеипрактичнеимпликацијерезулта
та,каоиприменљивостконцептапотенцијалнемузејскепублике
уконтекстуфестивала.

Кључ не ре чи:теоријапланираногпонашања,публика,посетиоци
музеја,културнапартиципација,став,намера
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Паралелно1саемпиријскимналазимаотомедаљуди,апо
себномлади,највећидеослободногвременапроводеураз
личитимврстамазабаве,углавномузТВпрограмимобил
нителефон,ауториупозоравајунамогућенегативнеефек
те тако структурисаног слободног времена2.Наглашава се
да је унапређење квалитета активности у слободно време
важнозапобољшањеопштегблагостањапојединца,каои
за смањење ризичних облика понашања3. При том, иначе
слабозаступљенисадржајикултуреиуметности,углавном
сеодносеначитањекњига,одлазакубиоскопилипозори
ште, док је посећивање музеја међу најмање популарним
активностима4.

Релативнодавно јеустановљенодадемографскаобележја
нисудовољназапредвиђањедалићенекопосетитимузеј
илинеће,тедајеважноидентификоватиипсихолошкефак
торекојиутичунадоношењеодлукеопосетимузеју,како
бисеускладустимпланиралеактивностизапривлачење
новихпосетилаца5.Поштојетакођеутврђеноданекиљуди
једноставноневоледапосећујумузејеиволедараденешто
друго у слободно време, препорука је да се истражи онај
део популације који нема навике посећивања музеја, али
имапозитивнеставовеипоказујеинтересовањезањихове
програме,пасемогусхватитикаопотенцијалнипосетиоци
(енгл.intenders6).Какодоњихдоћи?

Уовомраду,основнаидејајебиладасеконцептпотенци
јалнихпосетилаца редовнихмузејскихпрограмаиспита у
контекстуновогмузејскогфестивалаМузејиСрбиједесет
данаод10до10.Наиме, већ је регистрованфеноменма
совногпосећивањамузејауСрбијитокомједнефестивалске

1 РадјенастаоусклопупројектаЗаводазапроучавањекултурногразвит
каПосетиоциманифестације`МузејиСрбиједесетданаод10до10`,
којифинансираМинистарствокултуреРепубликеСрбије.

2 Stepanović,I.(2011).Mladiizabava:Imalimestazazabrinutost?Engrami
33,str.33–46;Cvetičanin,P.(2007)Kulturnepotrebe,navikeiukusgrađana
SrbijeiMakedonije,Niš:Odborzagrađanskuinicijativu.

3 Anić, P. (2014) Hedonic and eudaimonic motives for favourite activiti
es,Primenjenapsihologija7,str.5–21;Mannell,R.C.andKleiber,D.A.
(1997)Asocialpsychologyofleisure,StateCollege,PA:VenturePublishing;
Newman,D.B.,Tay,L.andDiener,E.(2014)Leisureandsubjectivewell
being:Amodelofpsychologicalmechanismsasmediatingfactors,Journal
ofHappinessStudies15,pp.555–578.

4 Cvetičanin,P.нав.дело;Mrđa,S.(2011)Kulturniživotipotrebestudenata
uSrbiji,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.

5 Hood,M.(1983)Stayingaway:Whypeoplechoosenottovisitmuseums,
MuseumNews61,pp.150–157;Andersen,A.R.andBelk,R.W.(1980),Pre
dictorsofattendanceattheperformingarts,JournalofConsumerResearch7,
pp.112–120.

6 Digl,K.(1998)Marketingumetnosti,Beograd:Clio.
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ноћи(Ноћмузеја)насупротнепромењенослабоминтересо
вањузапрограмеистихустановаосталимданима7.Емпи
ријскиподацисупоказалида39%испитаниканијепосети
лониједанмузејтокомпретходнихгодинудана,алисуипак
одлучилитодаучинетокомтеједненоћи,упркосдугачким
редовима и обиљу алтернативних понуда, па су означени
каопотенцијалнамузејскапублика8.Упоређењуспосети
оцимафестивала који сумузеје посећивали упретходном
периоду,потенцијалнипосетиоцисуималинегативнијеста
вовеопосећивањуовихустанова.

Специфичностфестивалскеатмосфереипрограмскепону
деНоћимузејаупоређењусредовномпонудоммузеја,те
могућаразликаумотивацијизапосећивање једнихидру
гих програма (социјални фактори у случају фестивалске
публике9;едукација,релаксацијаидругоуслучајуредовне
музејскепублике10)–указалисунапотребудодатнепрове
реприменљивостиконцептапотенцијалнихпосетилацаре
довнихмузејскихпрограма(удаљемтексту:потенцијални
посетиоци)уконтекстуфестивала.Такође,осталојеотво
ренопитањедиференцијацијепотенцијалнихпосетилацау
погледунамередапосетемузејенаконфестивала,имајући
увидунапоменеауторадакатегоријапотенцијалнихпосе
тилацаније јединствена, те да се састоји од група које се
могуразликоватиупогледупотреба,ставова,намераитд11.
Управотапитањабиласуосновазаосмишљавањеовогис
траживања током новог фестивала 2016. године. Концепт
новогфестивалаподразумевадамузејитокомдесетданаод
10до22часа,узбесплатанулаз,понудеразличитепрограме
(сталнапоставка,каоитрибине,предавања,изложбеитд),

7 Martinović,D. i Jokić,B. (2012)Noćmuzeja kao kulturološki i društveni
fenomenuSrbiji,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.

8 Јокић,Б.иЖежељ,И.(2013)Заштопосећеност`Ноћимузеја`непред
виђа посећеност музеја током године: однос ставова и понашања,
Култура број 140, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр.445–469.

9 Crompton,J.L.andMcKay,S.L.(1997)Motivesofvisitorsattendingfesti
valevents,AnnalsofTourismResearch2,pp.425–439.

10Burton,C.,Louviere,J.andYoung,L.(2009)Retainingthevisitor,enhan
cingtheexperience:Identifyingattributesofchoiceinrepeatmuseumvisita
tion,InternationalJournalofNonprofitandVoluntarySectorMarketing14,
pp.21–34;Mastandrea,S.,Bartoli,G.andBove,G.(2009)Preferencesfor
ancientandmodernartmuseums:Visitorexperiencesandpersonalitycharac
teristics,PsychologyofAesthetics,Creativity,andtheArts3,pp.164–173;
Martinović,D.(2010)MuzejskapublikauSrbiji,Beograd:Zavodzaprou
čavanjekulturnog razvitka;Prentice,R.,Davies,A. andBeeho,A. (1997)
Seekinggenericmotivationsforvisitingandnotvisitingmuseumsandlike
culturalattractions,MuseumManagementandCuratorship16,pp.45–70.

11Digl,K.нав.дело.
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ипакнепосреднијеповезанесамузејскимсадржајиманего
штојетотокомНоћимузеја.

Определилисмосезатеоријупланираногпонашања(енгл.
Theory of planned behavior12), као одговарајући теоријски
оквирзаовоистраживањеизвишеразлога.Најпре,овоје
јошувекемпиријскинајутемељенијатеоријаоодносуста
воваинамера,коједаљепредвиђајупонашањеубудућно
сти13.Њенуприменуудоменуактивностиуслободновре
медемонстриралисуисамиауторитеорије14.Поредтога,
истраживањепубликеНоћимузеја такође је спроведено у
овом теоријском оквиру, који се показао применљивим за
разликовање посетилаца фестивала по навикама посећи
вања музеја у претходном периоду, као и за предвиђање
намераобудућемпонашању15.

Теоријапланираногпонашања(ТПП)представљапрошире
нуформутеоријеразложнеакције(енгл.Theoryofreasoned
action,ТРА16).ПремаТРА,понашањеједетерминисанона
мером,анамераставовимаопонашању(вредновањеизво
ђењапонашања)исубјективнимнормама(опажањетогада
лисузначајнидругинаклоњенитомедасеиспитаниканга
жујеупонашањукојесеиспитује)–намеразаправоможе
битидетерминисанаставовимаилисубјективнимнормама
илии једнимидругим.Претпоставка једадругифактори
нећеиматиутицајананамереипонашање,односнодаћесе
њихов утицајманифестовати кроз елементемодела.ТПП,
поредпоменутихфактора,уобзирузимаиопаженуконтро
лупонашања,односноопаженулакоћуилитешкоћуизво
ђењапонашањакаопредиктораипонашањаинамере.ТПП
јепрепоручљивауслучајевимакадапонашањенијесасвим
под вољном контролом, односно када јењегово извођење

12Ajzen,I.Fromintentionstoactions:Atheoryofplannedbehavior,in:Action.
control:Fromcognitiontobehavior,eds.Kuhi,J.andBeckmann,J.(1985),
Heidelberg:Springer,pp.11–39.

13Ajzen,I.Thetheoryofplannedbehaviour:reactionsandreflections.Psycho
logy&Health,26,pp.1113–1127;Armitage,C.J.andConner,M.(2001)
Ef cacyofthetheoryofplannedbehaviour:Ametaanalyticreview,British
JournalofSocialPsychology40,pp.471–499;Fishbein,M.andAjzen, I.
(2005)The influenceof attitudesonbehavior, in:Thehandbookof attitu
des, eds. Johnson,B.T. andZanna,M.P. (2011),Mahwah,NJ:Erlbaum,
pp.173–221.

14Ajzen,I.andDriver,D.L.(1992)Applicationofthetheoryofplannedbeha
viortoleisurechoice,JournalofLeisureResearch3,pp.207–224.

15Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
16Ajzen,I.andFishbein,M.(1980)Predictionofgoaldirectedbehavior:Atti

tudes,intentions,andperceivedbehavioralcontrol,JournalofExperimental
SocialPsychology22,pp.453–474;Fishbein,M.andAjzen,I.Theinfluence
ofattitudesonbehavior,in:Thehandbookofattitudes,eds.Johnson,B.T.
andZanna,M.P.(2005),Mahwah,NJ:Erlbaumpp.173–221.
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ограниченомогућностима,вештинамаилиспособностима.
Претпоставкаједанамерадасеизведепонашањенећеби
тиформиранауколикопојединацосећанедостатакконтро
ленадизвођењем,чакиуколикосуставовиисубјективне
нормеповољни.

Поштојебилоочекиванодаћеитокомновогфестивалаби
типрисутниионикојииначенемајунавикупосећивањаму
зеја,овоистраживањејеосмишљеносадваглавнациља,ау
складусаелементимакојепредвиђаТПП.Првициљјебио
дасеиспитадалиставовиопосећивањумузеја,субјективне
нормеиопаженаконтроладиференцирајупосетиоцемузе
ја (оникоји точинеимимофестивала) одпотенцијалних
посетилаца(оникојинепосећујумузејемимофестивала),
тедалитојдиференцијацијидоприноседемографскевари
јабле (пол, старост степен стручне спреме).На тај начин,
требалоједасепроверидалисереплицирајурезултатииз
истраживањапубликеНоћимузеја,кадасепоказалодасу
значајнипредикторинавика биле све варијабле које пред
виђа ТПП, а од демографских варијабли значајан ефекат
имао је степен стручне спреме17.У том смислу, резултати
бимоглидаукажунаспецифичностипубликеједногидру
гогфестивала,каоидаоткријуевентуалнеправилностиу
овомдомену,којесеиспољавајууразличитимконтекстима.
Требалобинапоменутиданекиауторипрепознајусуштин
скуразликуизмеђутерминапубликаипосетилац,утомсми
слуштопрвитерминподразумевакритичкоразмишљањеи
активанодноспремапрограму,докјемогућеданекопосети
музеј из тзв.параразлога, нпр. само да би правио некоме
друштво18.Уовомраду,претежноћемокористититермин
музејскипосетиоци,алисенећемострогодржатипоменуте
дистинкције,затоштоуовомтеоријскомконтекстуонаније
пресудна,аистогашто јеуистраживачкомсмислутешко
измеритиразликеизмеђуовакодефинисанемузејскепубли
кеионихкојијојнеприпадају,иакојесупосетиоцимузеј
скихпрограма.Удискусији ћемо се још једномосврнути
наовепојмовеизугладобијенихрезултата.Такођејеважно
нагласити да, иако претходно понашање иницијално није
било укључено у Ајзенов модел, емпиријски је показано
даономожебитиважанпредикторнамереилибудућегпо
нашања19.Претпоставкаједанавикемогуиматидиректан

17Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
18Dragićević–Šešić,M (1998)Publika,Kultura broj 97,Beograd:Zavod za

proučavanjekulturnograzvitka,str.69–88.
19Abraham,C.andSheeran,P.(2003)Implicationsofgoaltheoriesforthethe

oriesofreasonedactionandplannedbehavior,CurrentPsychology22,pp.
264–280;Smith,J.R.,Terry,D.J.,Manstead,A.S.R.,Louis,W.R.,Kotter
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ефекатнабудућепонашањебезсвесногпроцесадоношења
одлуке,алиуновомконтексту,претходнопонашањезаједно
саваријабламакојепредлажеТППможеутицатинанаме
ре,којезатимимајуефектанабудућепонашање20.Уовом
истраживању, план је био да се испита однос претходног
понашањасаставовима,субјективнимнормамаиопаженом
контролом,штобиизперспективеразвојапубликемоглода
будеинформативнијеодподаткадаоникојисуранијепосе
ћивалимузејеимајунамерудаидаљеточине.Другициљје
биодасеиспитадалиставови,опаженаконтролаисубјек
тивненормедодатнодиференцирајупотенцијалнепосетио
цеупогледунамередаунаредномпериодумузејепосећују
чешће,штојеновинауодносунаранијеистраживање21.

Укратко, планирали смо да ставове, субјективне норме и
опаженуконтролу,сједнестране,повежемосанавикамау
претходномпериоду(далипосетиоцимузејскогфестивала
јесуилинисупосећивалимузејепрефестивала),асдруге
странесанамерамазабудућност(далинамеравајучешћеда
посећујумузејенаконфестивала, сапосебномзанимањем
заонекојитонисучинилиупретходномпериоду).

Метод

Узоракипроцедура
Регионалностратификованислучајниузоракдефинисан је
наосновуподатакаопосећеностимузејанаистомфести
валу2015. године,стимштосукритеријумизаизборис
питаникадефинисанитакодабудуукљученистаријиод14
година,поштодецаосновношколскогузрастауглавномдо
лазеупратњиродитељаилиуоквируорганизованихшкол
скихпосета.Обухваћеноје40.5%испитаникасатериторије
градаБеограда,23.5%сатериторијеВојводине,21%Јужне
иИсточнеСрбијеи14.9%ШумадијеиЗападнеСрбије,на
укупно47музејскихлокацијау28градова(N=2472).

Просечнастаростиспитаникајебила38година(SD=15.66),
аобухваћенојевишежена(61.1%)негомушкараца,штоје
ускладусауобичајеномструктуромпосетилацапрограмау

man,D.andWolfs,J.(2008)Theattitude–behaviorrelationshipinconsumer
conduct:Theroleofnorms,pastbehavior,andselfidentity,TheJournalof
SocialPsychology148,pp.311–333.

20Quellette,J.A.andWood,W.(1998)Habitandintentionineverydaylife:
The multiple processes by which past behavior predicts future behavior,
PsychologicalBulletin124,pp.54–74.

21Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
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областикултуреиуметности22.Упогледустепенастручне
спреме,вишушколуилифакултетзавршилоје42.3%,докје
онихсапостдипломскимобразовањемнештомање(12.2%).
Завршену основну или средњушколу има 45.5% (од тога
8.9%основну).

Анкетајереализованаод13.до21.маја2016.године.Обу
чени анкетари бирали су испитанике по стандардизованој
процедури случајног избора. Проценат одбијања учешћа
уанкетирањујебиорелативнонизак(мањеод5%насва
којлокацији),што јеуобичајеноуистраживањимауовом
домену23.Свакомиспитаникујепонуђенодабирадалиће
сампопунити упитникилићењегове одговоре уписивати
анкетар.У67.7%случајева,упитникјепопуниоиспитаник,
анисузабележенасистематскаварирањарезултатапоовој
варијабли.

Инструмент
Креиранјеупитник,којијеобухватиодвасетапитања,по
што је истраживање изведено у склопу ширег пројекта о
праћењуразвојафестивала.Једансетсеодносионаевалу
ацијупрограма,штонијерелевантнозаовоистраживање.
Следидетаљнијиописдругогсетапитања,односнокључ
нихваријаблиињиховихоперационализацијау складуса
циљевимаовогистраживања.

Демографске варијабле. Пол, старост (категорије: 15–18,
19–24,25–34,35–44,45–54,55–64,65ивише),степенструч
не спреме (последња завршена школа: основна, средња,
висока/факултет,постдипломскестудије).

Претходнопонашање(навикепосећивањамузеја).Питање
далијесуилинисупосетилинекимузејуСрбији(акојесу,
коликопута)ограничилисмонапериододпретходнихгоди
нудана,имајућиувидуподаткеоучесталостипосећивања
музејаиуобичајеноразликовањепосетилаца(онихкојито
чинеретко,повременоиличесто)одонихкојинемајунавику
посећивањаодређенихпрограмакултуреиуметности24.

22Јокић,Б.иМрђа,С.(2014)Посетиоцијесењихбеоградскихманифеста
ција ифестивала, Београд: Завод за проучавање културног развитка;
Martinović,D.(2010)MuzejskapublikauSrbiji,Beograd:Zavodzaprouča
vanjekulturnograzvitka;Mrđa,S.(2016),Demokratskevrednostiikulturna
participacijauSrbiji(nepublikovanadoktorskadisertacija),Fakultetpolitič
kihnauka,UniverzitetuBeogradu,Beograd.

23Јокић,Б.иМрђа,С.нав.дело.
24Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело;2013;Mrđa,S.(2011)Kulturniživotipo
trebestudenatauSrbiji,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka.
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Намера за будуће понашање. Ова варијабла операциона
лизована је с обзиром на социјалну пожељност одговора
(уранијемистраживању,вишеод70%испитаникаусвим
категоријамапопретходномпонашањуодговорилоједаће
музеје посећивати сигурно или вероватно чешће25).Поку
шалисмодаумањимоовајефекаттакоштосмонамерудасе
музејичешћепосећујунаконфестиваламерилипетостепе
номскаломсаполовимасигурночешћеисигурноређе,али
јесредњаопцијабилаподједнакочестокаодосадауместо
нисамсигурна/а.Тозначиданијемогућедиректнопоређе
њенамерапосетилацаипотенцијалнихпосетилаца,алито
заовоистраживањезаправонијерелевантно,поштојеби
лоочекиванодаћеоникојисупосетилинекимузејтоком
претходнихгодинуданаубилокојојформулацијипитањаи
понуђениходговораисказатинамерудатоучинеиунаред
нихгодинудана(уовомслучају,очекиваноједаћеодабрати
опцијеподједнако често иличешће него до сада).Пошто
сунаспрвенственозанималенамерепотенцијалнихпосети
лаца,изборсредњеопцијеуњиховомслучајузначиобида
немајунамерудапосетемузејниунареднихгодинудана.

Опаженаконтрола.Операционализованаједиректнимпи
тањемСобзиромнаВашемогућности,коликојезаВаслако
/тешкодапосетитенекиодлокалнихмузеја?ускладуса
уобичајеним решењима у ТПП. Испитаници су процењи
валинаседмостепенојскалисполовималакоизводљивои
тешкоизводљиво.

Субјективненорме.УскладусамоделомТПП,операцио
нализованесукаоопажениставовизначајнихдругихотоме
колико је важно да испитаник посећујемузеје – оцена на
петостепенојскалисполовимамиследајевеомаважнода
јапосећујеммузејеимиследајепотпуноневажнодајапо
сећујеммузејеисредњомопцијомнемислеотоме/незнам
штамисле.

Ставопонашању.Ставопосећивањумузејаоперациона
лизовалисмоускладусаТПП,адабисмоумањилисоцијал
нупожељност,понуђенеодговореформулисалисмотакода
сенепосредноискуствоумузејуконтрастирасапосредним
искуствомпутемелектронскихмедија,такодасунапита
њеКоликојепоВашеммишљењупосећивањемузејабитно?
понуђениодговорибили:1.приличнојебитно,немазамене
засазнањаидоживљајеумузеју;2.битноје,алиможедасе
замениинформацијамаизмедија(ТВ,интернет,радио);3.
нијемногобитно,светоможедасесазнаидоживипутем
медија;4.садржајикојенудемузејиприличносунебитни.

25Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
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Резултати

Предикторинавикапосећивањамузеја
НиједанмузејуСрбијитокомпоследњихгодинудананије
посетило41.6%испитаника(потенцијалнипосетиоци).Ме
ђупосетиоцима,највишејеонихкојисутоучинили13пу
та(32.7%одукупногузорка,N=809),докјенајмањеоних
којисупосетилинекимузеј10иливишепута (7.4%,N=
184).

Демографске варијабле. Бинарна логистичка регресија
(N=2408)скритеријумскомваријабломнавикепосећивања
музеја токомпретходних годинудана (категорије: посети
ли/нисупосетили)идемографскимваријаблама(пол,сте
пен стручне спреме, старост) као предикторима, показала
једајемоделстатистичкизначајан,алидаобјашњавасвега
7.9%варијансе (χ2 (28)=145.56,p< .001,NegelkerkeR2=
.079).Главниефектиполаистаростинисубилистатистички
значајни,докјеефекатстепенастручнеспремебиомарги
налнозначајан,али јебиластатистичкизначајнаинтерак
цијастепенастручнеспремеистарости(Wald(11)=23.33,
p<.05).Додатнеанализепоказалесудајестепенстручне
спремезначајанпредикторнавикапосећивањамузејаука
тегоријамастаријиход24године(већајешансадасумузеј
посетилионикојисузавршиливишушколу/факултетили
постдипломскестудијенегоониса завршеномосновном /
средњом школом), док у млађим старосним категоријама
степенстручнеспременијезначајанпредиктор(попослед
њојзавршенојшколи,млађисузаправоразврстаниуједну
илидвекатегорије).

Ставопонашању,субјективненормеиопаженаконтрола.
Опажена контрола, субјективне норме и став према пона
шањуодређенисукаопредикториупрвомкоракухијерар
хијскебинарнелогистичкерегресије(категорије:посетили
/нисупосетили),аинтеракцијастаростиистепенастручне
спремеукљученајекаопредикторудругомкораку.Резул
татисупоказалидамоделупрвомкоракуобјашњава15.3%
варијансе(χ2(5)=289.58,p<.001,NegelkerkeR2=.153),ау
другомкоракунештовише,19%варијансе(χ2(16)=363.63,
p<.001,NegelkerkeR2=.190).Иакојеуобаслучајаречоре
лативномаломпроцентуваријансе,штоостављамогућност
деловањадругихфактора,главниефектисвихваријаблииз
моделаТППбилисустатистичкизначајни(Табела1).Већа
јешансадасумузејпосетилионикојиимајупозитивније
субјективненорме,каоионикојиимајупозитивнијуоце
нуопаженеконтролеодноснолакоћеорганизовањапосе
те.Ставовиопонашањутакођесуповезанисапретходним
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понашањемнаочекиваниначин:већесушанседасумузеј
посетили они који сматрају да су непосредни доживљаји
умузејунезаменљиви,негооникоји сматрајуда таиску
ствамогудасезаменесадржајимаизмедијаилидапосете
уопштенисубитне.

Табела 1 Резултат бинарне логистичке регресије за
критеријумскуваријаблунавикепосећивањамузеја

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

ссс * старост 69.32 12 .000

Став о понашању 59.77 3 .000

Став о понашању (1) 0.76 0.11 50.61 1 .000 2.13

Став о понашању (2) 0.79 0.26 9.46 1 .002 2.20

Став о понашању (3) 1.64 0.66 6.09 1 .014 5.13

Субјективне норме 0.30 0.05 30.17 1 .000 0.74

Опажена контрола 0.27 0.03 86.51 1 .000 0.76

Напомена:Заваријаблуставопонашању,референтнакатегоријаје
прваопција(немазаменезаискустваумузеју).Уциљупреглед
ности,нисуприказаниредовикојисеодносенаефектеукрштених
категоријастепенастручнеспреме(ссс)истарости.

ОдноселеменатаТППинавикапосећивањамузејадослед
носеиспољаваикадасеуобзирузмеучесталостпосећи
вања музеја. Категорије испитаника по броју остварених
посета (ниједна,1–3,4–9,10ивишепосета), статистички
значајносеразликујупосубјективнимнормама, (F (2394,
3)=38.13,p<.001,ηp²=.046),каоипоопаженојконтро
ли,(F(2389,3)=60.67,p<.001,ηp²=.046(Табела2).Уоба
случаја,posthocTuckey testпоказао једасепотенцијални
посетиоцизначајноразликујуодсвихосталих,алиидасе
оникојисунајчешћепосећивалимузеје(10ивишепосета)
такођезначајноразликујуодсвих.

Табела 2 Субјективне норме и опажена контрола према
учесталостипосећивањамузејатокомпретходнихгодину
дана;

Напомена:Утабелисуприказанеаритметичкесредине(M)ињи
ховестандарднегрешке(SE).Субјективненормеоцењиванесуна
петостепенојскали,аопаженаконтроланаседмостепенојскали.

Број посета Субјективне норме Опажена контрола
M SE M SE

Ниједна 3.25 0.02 5.12 0.06

1 – 3 3.49 0.03 5.79 0.05

4 – 9 3.53 0.05 5.95 0.07

10 и више 3.91 0.07 6.44 0.09
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Када се став о понашању додатно анализира према уче
сталостипосећивањамузеја,такођесебележестатистички
значајнеразлике:χ2(2390,9)=168.68,p<.001.Очекивано,
усвимкатегоријама,већинаиспитаникаоценила једапо
сећивањемузејајестебитно,алисапорастомбројапосета,
растаојеипроценатонихкојисматрајуданемазаменеза
сазнањаидоживљајеумузејима,доксеистовременосма
њиваопроценатонихкојисматрајудапосећивањемузејаје
стебитно,алиможедасезамениинформацијамаизмедија
(Табела3).

Табела3Ставовиопосећивањумузеја,премаучесталости
посећивањамузејатокомпретходнихгодинудана

Намера да се музеји у Србији посећују чешће након
манифестације
Укатегоријамапосетилаца,напитањеонамерамадачешће
посећујумузејенаконфестивала,проценатодговораподјед
накочестокаодосадарастесапорастомбројапретходних
посета,доксесмањујезаступљеностодговорадаћесемузе
јипосећиватичешћенегодосада(Табела4).Акосерезулта
тиинтерпретирајуизперспективепредвиђањапонашањау
нареднихгодинудана,тобизначилодаготово100%усвим
категоријама посетилаца има намеру да посети бар један
музеј у наредних годину.Међутим, 36.3% оних који нису
остварилиниједнупосетумузејутокомпоследњихгодину
дана,неманамерудапроменипонашањеунаредномперио
ду,ајош3.4%намеравадапосећујемузејеређенегодосада.
Ускладусдругимциљемовогистраживања,унаставкусмо
анализиралипредикторењиховихнамера.

Предикторинамерапотенцијалнихпосетилаца.Запотре
бенаредниханализаваријаблунамерарекодиралисмотако
дапоредимоиспитаникекојиимајумањеиливишеизраже
нунамерудапосећујумузејечешћенегодосада(сигурно

Ставови о посећивању музеја Број посета музејима током претходних годину дана
ниједна 1 до 3 4 до 9 10 и више

Битно је, нема замене за 
сазнања и доживљаје у музеју 60.1% 76.4% 86.5% 92.9%

Битно је, али може да се замени 
информацијама из медија (ТВ, 
интернет, радио)

32.2% 20.8% 12.2% 6.0%

Није много битно, све то може 
да се сазна и доживи путем 
медија

5.9% 2.4% 1.3% 1.1%

Прилично је небитно 1.8% 0.4% 0.0% 0.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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чешће ивероватно чешће,N=622) са онима којинемају
намерутодачине(категоријеподједнако,вероватноређе,
сигурноређе,N=398).

Табела 4Намера да се музеји посећују чешће након фе
стивала, према учесталости посећивања музеја током
претходнихгодинудана

Ефекти демографских обележја нису били статистички
значајни,пасмоубинарнулогистичкурегресијуукључи
ли намеру као критеријумску варијаблу (категорије: има /
нема),апредикторисубилеваријаблекојепредлажеТПП:
став о понашању, субјективне норме и опажена контрола.
Модел,којијеобухватио1008испитаника,уцелинијебио
статистичкизначајан(χ2(5)=86.96,p<.001),објашњавао
је11.2%варијансеиправилно јепредвиђао65.7%случа
јева.Статистички значајни субили главни ефекти ставао
понашањуиопаженеконтроле:већесушанседапозитив
нунамеруимајуоникојиимајупозитивнијуоценуопажене
контроле, каои они којинепосредноискуствоумузејима
сматрајунезаменљивим,негооникојисматрајудамедији
могудазаменеискустваизмузејаилидасупосетемузејима
умањојиливећојмеринебитне(Табела5).

Табела5Резултатибинарнелогистичкерегресијезакри
теријумску варијаблу намера да се музеји чешће посећују
наконманифестацијеуоквирупотенцијалнихпосетилаца;

Напомена:Заваријаблуставопонашању,референтнакатегоријаје
прваопција(немазаменезаискустваумузеју).

Понуђени одговори Број посета музејима током претходних годину дана
ниједна 1 до 3 4 до 9 10 и више

Сигурно чешће него до сада 26.4% 27.8% 28.4% 25.5%
Вероватно чешће него до сада 34.0% 33.3% 23.5% 15.8%
Подједнако често као до сада 36.3% 37.8% 47.6% 58.7%
Вероватно ређе него до сада 2.5% 0.9% 0.5% 0.0%
Сигурно ређе него до сада 0.9% 0.2% 0.0% 0.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Став о понашању 37.89 3 .000
Став о понашању (1) 0.73 0.15 25.26 1 .000 0.48
Став о понашању (2) 1.19 0.30 15.72 1 .000 0.31
Став о понашању (3) 1.57 0.59 7.01 1 .008 0.21
Субјективне норме 0.12 0.09 1.84 1 .175 1.12
Опажена контрола 0.19 0.04 23.57 1 .000 1.21
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Дискусија

Ауториистичузначајквалитетаактивностиуслободновре
меизапојединцаизадруштвоуцелини,доксеистовремено
откривајуупозоравајућитрендови,укојимасеизмеђуоста
логиздвајарелативнослабазаступљеностсадржајакултуре
иуметности,амеђунајмањепопуларнимактивностимасу
посетемузејима26.Какоповећатипопуларностипосећеност
музеја?Уовомистраживањупроверилисмоприменљивост
концептапотенцијалнемузејскепубликеуконтекстумузеј
скогфестивала, водећи се варијаблама које предлаже тео
ријапланираногпонашања27.Натајначин,с једнестране,
резултатиистраживањадоприносепроверамаТППуовом
домену,асдругестране,могуиматиипрактичнуприменуу
развојумузејскепублике.

Нановомфестивалу,МузејиСрбиједесетданаод10до10,
уприближноистомпроцентубилисузаступљенионико
јинисупосетилиниједанмузејуСрбијитокомпоследњих
годинудана(41.6%),каоштојебилоуслучајуНоћимузеја
(39%)28.По плану, анализирано је да ли се они (потенци
јални посетиоци редовних музејских програма) разликују
од оних који јесу посетили неки музеј током претходних
годину дана (посетиоци).Најпре, издвојићемо два налаза,
којасуускладусарезултатимапретходнихистраживањао
културнојпартиципацијииможесерећидаседоследнои
очекиванопотврђују29:1.оддемографскихваријаблистати
стичкизначајанпредикторпонашањаупретходномпериоду
јестепенстручнеспреме(након24годинестарости,пошто
оваваријаблаготовоуопштенедиференцирамлађеиспита
никекојисујошувекусистемушколовања);2.оникојијесу
посетилинекимузеј токомпретходних годинуданаимају

26Anić, P. (2014) Hedonic and eudaimonic motives for favourite activities,
Primenjena psihologija 7, pp. 5–21; Mrđa, S. нав. дело; Stepanović, I.
(2011)Mladiizabava:Imalimestazazabrinutost?Engrami33,str.33–46.;
Cvetičanin,P.нав.дело.

27Ajzen,I.Fromintentionstoactions:Atheoryofplannedbehavior,in:Action.
control:Fromcognitiontobehavior,eds.Kuhi,J.andBeckmann,J.(1985),
Heidelberg:Springer,pp.11–39.

28Јокић,Б.иЖежељ,И.(2013)Заштопосећеност`Ноћимузеја`непред
виђа посећеност музеја током године: однос ставова и понашања,
Култура број 140, Београд: Завод за проучавање културног развитка,
стр.445–469.

29Abraham,C. and Sheeran, P. (2003) Implications of goal theories for the
theoriesof reasonedactionandplannedbehavior,CurrentPsychology22,
pp.264–280;Brida,J.G.,Disegna,M.andScuderi,R.(2014)Thebehavio
urofrepeatvisitorstomuseums:Reviewandempiricalfindings,Quality&
Quantity48,pp.2817–2840;Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело;Мрђа,С.
нав.дело;Qullette,Ј.А.andWood,W.нав.дело;Smith,нав.дело.
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намерутодаучине(подједнакочестоиличешће)иунаред
нихгодинудана.Међутим,сазнањеотомедајевећашанса
даобразованијипосетемузејенегомањеобразовани,каони
податакдаћеоникојисуранијепосећивалимузејенастави
титодачинеиунаредномпериоду,нијеодвеликепомоћи
запривлачењеновихпосетилаца30.Утомсмислу,кориснији
бимоглидабудурезултатикојиуказујунаразликеизмеђу
посетилацаипотенцијалнихпосетилацаупогледуставова,
субјективнихнормииопаженеконтроле:иакоовеваријабле
објашњавајурелативномалипроценатваријансеиуслучају
навикаиуслучајунамеразапосећивањемузејаубудућно
сти,главниефективаријабликојеобухватамоделТППбили
сустатистичкизначајни.Иначе,кадајеречокултурнојпар
тиципацији, подразумева се сложени утицај разноврсних
фактора,одкојихсунекииекстерни,каонпр.приступач
носткултурнихсадржаја,културнапонудаитд31.

Као у истраживању публикеНоћи музеја, резултати овог
истраживања показали су да посетиоци у поређењу с по
тенцијалним посетиоцима редовних музејских програма:
1.позитивнијепроцењујунепосредноискуствоумузејуупо
ређењусаинформацијамаизмедија(ставовиопонашању),
2. позитивније оцењују ставове значајних других (субјек
тивненорме)и3.позитивнијеоцењујулакоћуорганизова
њапосетемузеју(опаженаконтрола).Овеваријабленесамо
дадиференцирајукатегоријупосетилацаодпотенцијалних
посетилаца,негоидоследнодиференцирајукатегоријепо
сетилацапоучесталостипосећивањамузеја:оникојинај
чешћепосећујумузеје(бардесетпутагодишње),акојисе
могусматратиредовнимпосетиоцима,издвајајусепонај
позитивнијимставовимаисубјективнимнормама,тенајпо
вољније оцењеном опаженом контролом.Ако се потенци
јалнамузејскапубликасхватикаодеопопулацијекојијош
увекнемаразвијененавикепосећивањамузеја,алиможеда
ихразвије,поштоимапозитивнеставовеиинтересовања32,
одређење потенцијалне публике могло би се односити не
самона категорију оних који нису посећивалимузејеми
мофестивала,негоинанекекатегоријепосетилаца.Наиме,
највећипроценатпосетилаца умузеј долази свега 13пу
тагодишње.Притом,свакитрећииспитаникукатегорији
потенцијалнихпосетилацаисвакипетиукатегоријионих

30Подразумеваседајеналазоулозистепенастручнеспремеуовомдо
менузначајанутоликоштоупућујенапотребууспостављањаконтину
иранесистемскесарадњересоракултуреиобразовања,штоизлазииз
оквираовограда.

31Cvetičanin,P.нав.дело.
32Digl,K.(1998)Marketingumetnosti,Beograd:Clio.
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који најређе посећују музеје – сматра да посете музејима
јесубитне, алидаипакмогудасе заменеинформацијама
измедија.Другимречима, концептпотенцијалнемузејске
публикеможесепроширитиинапосетиоцемузејакојито
чинереткоилиповремено,иакосуупоређењусонимакоји
ниједномнисупосетилимузејпрефестивала,испољилипо
зитивнијеставове,субјективненормеиопаженуконтролу.

Резултати у вези са другим циљем овог истраживања – о
додатнојдиференцијацијипосетилацамузејскогфестивала
којинисупосетилиниједанмузејупретходномпериоду–
показалисудасуставопонашањуиопаженаконтролазна
чајнипредикторинамередасемузејичешћепосећујунакон
фестивала,доксубјективненорметонису.Уистраживањи
мареализованимуТППпарадигми, субјективненорме су
сеиначепоказалеслабимпредикторомнамера,упоређењу
са ставовимаи опаженомконтролом33.ПремаТРА, нана
меруможеутицатибилостав,билосубјективнанормаили
иједноидруго,аТППдодајеопаженуконтролукаонеоп
ходануслов34.Стога,можемозакључитидарезултатиовог
истраживањаподржавају претпоставкеТПП.Подразумева
седабизапрецизнијупотврдуТППбилопотребноосми
слитиначинзаевидентирањебудућегпонашања,какобисе
проверилодалијенамерањеговзначајанпредиктор.Пошто
јетоуобичајениметодолошкипроблемуистраживањимау
ТПП парадигми, решења најчешће представљају ретроак
тивни извештаји испитаника: након дефинисаног периода
поштојерегистровананамера,испитанициизвештавајуда
лијесуилинисуизвелиодређенопонашањеупретходном
периоду35.Уовомистраживању,задржалисмосенаиспи
тивањуодносапретходногпонашањаиваријаблиизмодела
ТПП.Кадасетоповежесаутврђенимпредикториманамере
онихкојинемајуразвијененавике,откривасеспецифичан
статуссубјективнихнорми:онесузначајанпредикторнави
ка,алинеинамераопосећивањумузејаубудућностиако
тогпонашањанијебилоупретходномпериоду.Унаредним
истраживањимабилобизанимљивоосмислитиначиндасе
прецизније испита улога субјективних норми у развијању
навикапосећивањамузеја:далионеунекомнаредномтре
нуткудодатноутичунанамерупреизвођењапрвепосете
музејуилиимајуефекатнапонављањепосета(преконаме
реилидиректнимутицајемнапонашање).

33Armitage,C.J.andConner,M.(2001)Ef cacyofthetheoryofplannedbe
haviour:Ametaanalytic review,British Journalof SocialPsychology40,
pp.471–499.

34Ajzen,I.andFishbein,M.нав.дело;Ajzen,I.нав.дело.
35Armitage,C.J.andConner,M.нав.дело.
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Такође,могаобидетаљниједасеистражипроблемопажене
контроле,будућидасеонапоказалакаозначајанпредиктор
инавикаинамераопосећивањумузејаубудућности.Овај
концептуоквируТППуглавномјеиспитанувезисапона
шањимакојасуумањојмериподвољномконтролом(нпр.
дијета,престанакпушењаитд36).Уконтекстуорганизовања
посетемузеју,опаженаконтроламожебитиповезанасараз
личитимопаженимпрепрекама,патребаосмислитиначин
дасеонепрецизнијесагледају,будућидаиспитаницинису
увекустањудаихексплицитнонаведу37.

Удугорочномсмислу,континуираноистраживањеопажених
препрека, ставова о музејима, те начина да се ти ставови
формирајуилимењају,билоби значајноиу теоријскоми
у практичном смислу: акумулирала би се научна сазнања
о овим феноменима у специфичном контексту уметности
и културе,што биистовременомогло да допринесе тран
сформацијимузеја,такода постанупрепознатљиваместа
запровођењекреативноосмишљеногслободногвремена.

36Исто.
37Јокић,Б.иЖежељ,И.нав.дело.
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PREDICTORSOFINTENTIONSANDBEHAVIOR:CAN
MUSEUMS’FESTIVALSINCREASETHEPOPULARITY

OFMUSEUMS?

Abstract

Research results reveal that visiting a museum is one of the least
popular leisure activities. However, museums attract many visitors
duringfestivals:therearepeoplewhovisitmuseumsexclusivelyduring
festivals(potentialvisitorsofmuseums’regularprograms),andthose
whocometomuseumsbothbeforeandduringfestivals(visitors).This
research was conducted during the festival Museums of Serbia ten
daysfrom10amto10pm(N=2472).Followingthetheoryofplanned
behavior (TPB)andprevious resultson the researchof the audience
of the Museum Night festival, when it was found that the visitors
compared to potential visitors havemore positive subjective norms,
perceived control, and attitudes toward visitingmuseums – the first
goal of this studywas to examinewhether those results replicate in
thecontextofnewmuseumfestival.Thesecondgoalwastoexamine
thepossibilityof furtherdiferentiationofpotential visitors:whether
attitudes,subjectivenormsandperceivedcontrolpredicttheirintentions
to visitmuseums after the festival. Results showed that visitors had
morepositiveattitudes,subjectivenorms,andperceivedcontrol than
potentialvisitors,whileregularmuseumvisitors(whovisitedmuseums
atleasttentimesduringthepreviousyear)hadthemostpositiveones.
Additionally,attitudesandperceivedcontroldiferentiatesubcategories
of potential visitors with and without intention to visit museums
after the festival.The results are discussedwithin the framework of
TPB.Inparticular,therolethatTBPvariableshaveinexplainingpast
behaviorhasbeenconsidered,withrespect toidentifiedpredictorsof
theintentionstovisitmuseumsafterthefestival.ApplicabilityofTBP
model for the purpose of museum audience development has been
discussed,aswellas further implicationson theconceptofpotential

museumaudienceinafestivalcontext.

Key words: theory of planned behavior, audience,museum visitors,
culturalparticipation,intention,attitude


