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МУЗЕЈИИЕКОНОМСКА 
ДОБИТЗАОКРУЖЕЊЕ

АНАЛИЗАЕФЕКАТАПОСЕЋЕНОСТИ
НАРОДНОГМУЗЕЈАВАЉЕВО 
НАЛОКАЛНУЕКОНОМИЈУ

Сажетак: Те жи ште члан ка је по ста вље но на пи та њу: да ли На
род ни му зеј Ва ље во сво јим ра дом еко ном ски до при но си раз во ју 
окру же ња. Да би се од го во ри ло на то пи та ње у два на вра та, 2013. 
и 2017. го ди не, су оба в ље на ком плек сна ис тра жи ва ња ко ји ма је 
ана ли зи ра на струк ту ра по се те му зе ју, кон стан то ва ни ње го ви 
при хо ди, ан ке ти ра ни пред став ни ци гру па ко је у му зеј до ла зе ор
га ни зо ва но и ин тер в ју и са ни ру ко во ди о ци уго сти тељ ских обје ка та 
ко ји по се ти о ци ма му зе ја пру жа ју до дат не услу ге. Ис тра жи ва ње 
је по ка за ло да му зеј пред ста вља при мар ну ту ри стич ку атрак ци ју 
гра да, основ ни раз лог за до ла зак ве ћи не од око 30.000 ту ри ста го
ди шње, и да они за раз ли чи те на ме не у гра ду по тро ше ви ше нов ца 
(око 25 ми ли о на ди на ра) не го што му зеј до би је из град ског бу џе
та (око 20 ми ли о на). Са дру ге стра не, ис тра жи ва ње је ука за ло 
да ап со лут ну ве ћи ну по се ти ла ца му зе ја чи не уче ни ци на екс кур
зи ја ма, док су дру ги сег мен ти пу бли ке (ло кал но ста нов ни штво и 
од ра сли ту ри сти) знат но ма ње за сту пље ни, што мо же да пред
ста вља еко ном ску опасност у слу ча ју тур бу лен ци ја на тр жи шту 
екс курзи ја. 

Кључне речи: му зе ји, по се ти о ци, еко ном ска до бит, про фит, 
локал на за јед ни ца, Ва ље во

Тренутаккојинаисторијској лествициодређује времена
станкасавременихмузејаиодвајаиходранијепостојећих
владарских,великашкихинаучењачкихзбиркидиректноје
повезансапроцесомдемократизациједруштва.Ускладуса
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тимданасјеусвојенставдаиакоЛуврнијебиопрвијавно
отворенимузеј,тренутаккадаје1793.годинеовастаракра
љевскапалатасавладарскимзбиркамапроглашеназавла
сништво народа и именована каоMusée de la Répu bli que,
је узоранумногимпогледима, укључујућиидемократске
мотиве.1 Тада успостављени демократски карактер музеја
сеогледаоупроменивласништванадзбиркамаиправуна
роднихмасадауживајууњима.Данас,упостколонијалним
друштвимаулогасесагледаваисасфереекономскограцио
нализма,2чимејепроширениприступпоимањудруштвене
користиодмузејскихинституција.

ДефинишућипојамдруштвенекористиГералдМатзакљу
чуједасудруштвенокорисне„онемерекојеслуженапре
довањудруштваудуховном,културном,моралноминема
теријалномсмислу”.3Поредтогаштоимазначајнуулогуу
развојуизадовољавањукултурнихпотреба,савремениму
зеј,уздругесадржајеокружења,доприносињеговојатрак
тивностиутичућинабогатствотуристичкепонуде.Тимесе
улогамузејаудруштву,сасферазаштитекултурнебаштине,
културеуширемсмислуиобразовања,померакадругим,и
токомерцијалнимсферама,адасамимузејиидаљеостају
непрофитнеинституције.ПремаВесниЂукић,занепрофит
неинституције„каоштосумузеји,најважнијејеуметничко
остварење,квалитетиуспех.”4Нанемогућностпрофитног
радамузејауказујеиМиленаДрагићевићШешићзакључу
јућидасуценемузејскихулазница„симболичнетј.далеко
исподстварнеценекоштања”.5Упркостоме,данассе свеве
ћапажњапоклањаиекономскимбенефитимаодмузеја,ито
какоприходимакојемузејисамиостварују,такоиприходи
макојеостварујудругисубјектипружајућидодатнеуслуге
клијентимапримарнопривученимсадржајимамузеја.

1 Гоб,А.иДруге,Н.(2009)Му зе о ло ги ја – исто ри ја, раз вој и са вре ме ни 
иза зо ви,Београд:Clio,стр.25.

2 Witcomb,A.Museummeanings,in:Reima gi ning the Mu se um Beyond the 
Ma u so le um (2003),London:Routledge.

3 Мат,Г.,ФлациЛедерер,Ј.(2002)Ме наџ мент му зе ја: умет ност и еко но
ми ја,Београд:Clio,стр.53.

4 Ђукић,В.(2010)Др жа ва и кул ту ра: сту ди ја са вре ме не кул тур не по ли
ти ке,Београд:Институтзапозориште,филм,радиоителевизијуФа
култетадрамскихуметности,стр.15.

5 ДрагићевићШешић,М.иСтојковић,Б. (2008)Кул ту ра – ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг,Београд:Clio,стр.227.ИускладусатимДраган
Никодијевићзаступаставдасеактивностимузејанемогутржишнова
лоризовати,тедасеосновни„профит”којимузејиостварујуне„може
тражитиусферамафинансијскогефектарентабилности,већусфера
маефекатаутицаја,комуникацијаидемократизације”;Никодијевић,Д.
(2006)Увод у ме наџ мент кул ту ре,Београд:Мегатренд,стр.152153.
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Еко ном ски ефек ти кул тур не по ну де

Приходикојемузејиостварујунаимепосетеполакопостају
све значајнији део музејских финансија којим се растере
ћујудржавниилокалнибуџети.6Ускладусатимпоједини
ауториуказујуначињеницудајепосетамузејимаконтра
циклична,чимесепојачавазначајдиверзификованихтоко
ваприходакакобисепостиглафинансијскаравнотежа.7Са
другестранепотражњазамузејскимпонудамајенееластич
на,собзиромдасебројпосетилацанесмањуједрастично
приликомповећањацена.8Ипак,акобисеувећојмериосла
њалинасопственеприходе,музејибимоглиданаиђунаниз
проблема.Затонапоридасеповећањемпосетепобољшају
музејскефинансије,морајубитиусмерениуправцуразра
деодрживефинансијскестратегије,којаподразумеваразвој
односасасвимзаинтересованимстранамакакобисеосигу
ралаисоцијалнаиекономскастабилност.9Притомеморада
сеимаувидудаиакосеконкуренцијаумузејскомсектору
значајнонемења,појављујесесвевећибројдругих,нових
субјекатакојиконкуришукакозабуџетскасредства,такои
запажњуивремедоколицепотенцијалнепублике.10

Ускладусанаведенимновимтенденцијамасвесузаступље
нијизахтевијавномсекторудадокажесопственувредност
кроздемонстрацијуфискалне„ефикасности,ефективности
иекономије”,амереникрознизсистемамониторингакоји
масеобезбеђујевећапрофитабилност.11Тодоводидоеко
номскогприступаупроценивредностикултурекојисадржи
двеперспективе.Саједнестранеекономистипокушавајуда
одредевредностразличитихаспекатакултурнихсадржаја,а
поштотевредностинисунамењенеобичномтржишту,ни
је могуће одредити њихову тржишну цену. Друго питање
којиекономистипостављајувезанојезапозитивнеефекте
употребебаштинезалокалнуекономију.Инсистирајућина

6 Bowitz,E.andIbenholt,K.(2009)Economicimpactsofculturalheritage:
Research and perspectives, Jo ur nal of Cul tu ral He ri ta ge, vol. 10, no. 1,
pp.18.

7 Skinner,S.,Ekelund,R.andJackson,J.(2009)Artmuseumattendance,pu
blic funding, and thebusiness cycle,Ame ri can Jo ur nal of Eco no mics and 
So ci o logy,vol.68,no.2,pp.491516.

8 Luksetich,W.andPartridge,M.(1997)De mand fun cti ons for mu se um ser vi
ces, Ap plied Eco no mics,vol.29,no.12,pp.15531559.

9 Lindquvist,K.(2012)Mu se um fi nan ces:chal len ges beyond eco no mic cri ses,
MuseumManagementandCuratorship,vol.27:1,pp.115.

10Morris,M.(2007)Mu se um bu il ding bo om or bust?,MuseumManagement
andCuratorship22,no.2,pp.101108.

11Selwood,S.andDavies,M.(2004)Ca pi tal Costs: Lot tery Fun ding in Bri tain 
and the Con se qu en ces for Mu se ums,Curator,vol.48,no.4,pp.439465.
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економскојоправданостиинвестицијаукултуруинсистира
јуинамерљивимекономскимпоказатељимазаснованимне
самонадиректнимприходима,већинаефектимазапосле
ности као и приходовања других субјеката од посетилаца
културних садржаја.При том се овинеолиберални еконо
мистинереткоикритичкиосврћунанастојањарадникакул
туредаимукажунаразличитепозитивнеефектепослова
њаоцењујућиих,некадасаправоманекадаине,каопре
увеличане.12

Ускладусаоваквимновимочекивањимаекономскиефекти
културесеисказујукаодиректниииндиректни.Директни
ефектисуоникојидолазедиректноизјавногфинансирања,
тесеочекуједабуџетскоинвестирањенаповећањекапаци
тетамузејадопринесекакоотварањуновихраднихместау
самоммузеју,такоиповећањуприходаодпосетилаца.Да
кле,директниутицајисемерекрозпродају,додатнувред
ностили запосленостуоквиримамузеја.Садруге стране
индиректниефектисемогупосматратикрозтакозвануспо
реднупотрошњу,односнотрошковекојепосетиоцикултур
них садржаја имају у окружењу, на храну, смештај, мало
продајну робу и сл. (такозвана умножена потрошња).Ово
ћеповећатиприходезафирмеуразличитимкомерцијалним
секторима,аштоћезаузвратдативећузапосленостивећи
приходлокалнојекономији.Поредтога,довешћеидоефек
тамултипликатораиинпутеизлаза„другогреда”.13Оваква
очекивањамузеје све вишеповезују са сектором туризма,
где се одњихочекује да постану атракције које привлаче
туристе,ачијапосетаможедаимамерљивекономскиефе
кат.14Реализацијаоваквихочекивањадоводидотогадаму
зејипостајупримарнетуристичкеатракције,акаотаквии
генераториразвојатуризма,алииопштегодрживогразвоја.

Глобалнонајпрепознатљивијипримерразвојаокружењаза
снованогнапостојањумузејавезанјезамузејГугенхајмо
вефондацијеуБилбау.ТомиславШола јеуказао:„Ефекат
Гугенхајм музеја у Билбау је био економски мерљив, као
иБилбаопреипослемузеја”.15Аразматрајућиекономску
иразвојнудобитнасталуодновогмузејауБилбау,Тауси

12Bowitz,E.andIbenholt,K.(2009),нав.дело.
13Исто.
14Терзић,А,Бјељац,Ж.иЋурчић,Н.(2012)Трансформацијаиревитали

зацијаиндустријскихградовакрозтуризам,Хо теллинк: ча со пис за хо
те ли јер ство, ре сто ра тер ство и га стро но ми ју,10,бр.19/20,стр.1724.

15Шола,Т. (2013)Установе јавнемеморијеињиховаприрода,Чи та ли
ште – на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ствабр.22,Пан
чево–НовиСад:ГрадскабиблиотекаПанчевоиФилозофскифакултет
НовиСад,стр.5.
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наводидајеуизградњуиуређењеоколинемузејауложено
84,14милионаевра,азанабавкуколекције48,08милиона,
штоукупноизноси132,22милиона.Самотокомпрвегоди
нерадамузејјеимао1,36милионапосетилаца,одкојихје
80%уБилбаодошлоискључивосанамеромдапосетему
зеј.ТокомпрведвегодинерадапосетиоцимузејасууБил
баупотрошили433милионаевра,одкојих23,4усамомму
зеју,аодостатка,којиуодносунаукупнусумупредставља
скоро95%,користсуималибројнидругисубјектиуградуи
његовомокружењу.РегионалневластиуБаскијивратилесу
својеинвестицијеутокупрвегодине,саповећањемБДПа
уизносуод144милионаевра.Свеусвему,до2000.годи
немузејјеовојрегијидонеоприходод600милионаевра.16
Поред тога, захваљујућимузеју, алии бројнимновимин
вестицијамакојесунакнадноуследиле,знатнојесмањена
истопанезапосленостиуБилбау,којаје1990.износила25
проценатаа2006.јепаланасамо4,1посто.17

Слични бенефити уочљиви су и на примеру музеја Лувр
II,којије2012.годинеотворенуфранцускомградуЛенсу.
Послепрве годинерада,уследвеликепосетеновоммузе
ју,дошлоједоотварањановихресторана,докјегодишњи
прометустаримградскимресторанимаповећанза25%,а
планиранојеиотварањеновиххотела.18

Ис тра жи ва ње еко ном ских ефе ка та ра да  
На род ног му зе ја Ва ље во

Пореднаведених,бенефитеодрадамузејаостварујуидру
гиградовиширомсвета,19алисепостављајупитањадали
јетомогуће,аакојесте,далијемерљивоуситуацијикоја
постојиуСрбији.Натапитањапокушаћемодаодговоримо

16Тауси,Р.(2012)Еко но ми ка кул ту ре,Београд:Clio,стр.574
17Alain,M.(2012)Lo u vreLens : le musée pe util  être une mi ne d’em plo is?,

NordPasdeCalais,са:www.nordpasdecalais.france3.fr/2012/12/04/lou
vrelenslemuseepeutiletreuneminedemplois158095.html, приступ:
25. 06. 2014; према:Кривошејев,В. (2015а)Му зе ји као при мар не ту
ри стич ке атрак ци је у функ ци ји оп штег раз во ја окру же ња,HiTменаџ
мент, год.3 (1),ВрњачкаБања:Факултет за туризамихотелијерство,
ВрњачкаБања–УниверзитетуКрагујевцу,стр.2030.

18Sacchi,V.LouvreLens / LouvreParis : le faceàface“, 19. 04. 2014, in:
www.nordpasdecalais.france3.fr/2012/12/03/louvrelenslouvreparisle
faceface157549.html, приступ 25. 06. 2014; према: Кривошејев, В.
(2015б)LuvrLens–новапарадигмамузејакаогенератораразвојаокру
жења,Кул ту ра – ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и кул тур ну 
по ли ти ку,број146,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,
стр.250263.

19Видети:Кривошејев,В.(2012)Му зе ји, ме наџ мент, ту ри зам – ка са вре
ме ном му зе ју, од те о ри је до прак се,Ваљево–Београд:Народнимузеј
ВаљевоиНИПОбразовниинформатор,стр.211214.
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презентујућирезултатеистраживањареализованихуНарод
номмузејуВаљевоувишенаврата,асазавршниманкетира
њем2017.године.Циљистраживањајебиодасеутврдида
ливаљевскимузејдоприноси,инакојиначин,економском
развојуокружења.Ускладусатимпостављенајепочетна
хипотезадазаприпадникеодређенетржишненишетуриста
изСрбијемузејпредстављаатракцијукојаихмотивишеда
дођууВаљево, где заразличитепотребеутрошесредства
којасунагодишњемнивоуједнака,аконеивећа,буџетском
издвајањузарадмузеја.

Даби сепроверилаовахипотезабило јенеопходнода се
евидентирајусадржајијавнепонудеМузеја,дасерегистру
јебројиистражиструктурапосетилаца,констатујуприхо
дикојемузејостварује,идасеобавеистраживањакојаће
указатинадодатнетрошковекојепосетиоцимузејаимајуу
граду,каоинапримарнеразлогењиховогдоласкауВаљево.

Стал ни јав ни са др жа ји му зе ја

НароднимузејВаљево спадамеђу најпосећенијемузејске
институцијеуСрбијисасталнимрастомпосетезаснованим
напланираномпрограмскомделовањуиосмишљенојпро
моцији.Уследтога јегодишњибројпосетилацамузејских
садржајауВаљевутокомрелативнократкогпериодапове
ћанса4.500у2003,навишеод25.000посетилацау2017.
години.20ИмајућинаумудаградВаљевогодишњепосети
између13.000и15.000регистрованихтуристакојиоствару
јуноћењанаградскојтериторији(укупно13.978посетилаца
у2016.години,одчега76%домаћихтуриста),уздодатних
евидентираних30.393туристанаподручјутуристичкогме
ста Дивчибаре (38.305 туриста, у 2017.)21 може се закљу
читидаскоро50%туристауВаљевупосетимузеј,чимесе
истичењеговзначајкаокључнеатракцијеграда.Трендови
растаитуристичкепосећеностиуказујунадиректнуузајам
ну зависносттуристичкогсектораирадамузејауВаљеву
(Графикон1).Ауколикојмеријеукупнатуристичкапосета
Ваљевузависнаодмузеја,видисенапримеру2014.године,

20Видети:Кривошејев,В.(2012)нав.дело;Krivošejev,V.(2018)Sop stve
ni pri ho di kao Da mo klov mač za ne pro fit ne in sti tu ci je kul tu re – sa stu di jom 
slu ča ja Na rod nog mu ze ja Va lje vo, Etnoantropološki problemi, sv. 2/2018
(n.s.Vol.13Is.2 (2018),Beograd:Odeljenjezaetnologiju iantropologi
ju, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 478488.; Krivošejev,
V. (2018) Rezultatimarketinških aktivnosti na povećanju broja posetilaca
muzeja–studijaslučajaNarodnogmuzejaValjevo,Humanistika – časopis 
za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama,Vol.II,br.3(2018),
str.8392.

21Републички завод за статистикуСрбије,Општински годишњак 2000–
2017,доступнона:http://data.stat.gov.rs,приступ:07.08.2018.
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кадајезбогвеликихпоплаваујекусезонеекскурзијапосета
музејубилазнатносмањена,штоседрастичноодразилои
наукупнутуристичкупосетуграду.22

Графикон1.Одностуристичкогпрометаипосетецентралнепо
ставкеНародногмузејауВаљеву(2010–2016);извор:Статистич

кигодишњакРепубликеСрбије2010–2017,
НароднимузејВаљево

Ваљевскимузејданасимачетиристалнасадржаја:уцентру
градацентралну,комплекснупоставкуитематскупоставку
оСрпскојреволуцијиуМуселимовомконаку,наперифери
јитематскупоставкууКулиНенадовића,ауоквируИсто
ријскогспоменкомплексауБранковинисадржајепосвећене
НенадовићимаиДесанкиМаксимовић.КомплексуБранко
винијеуконтинуитетуактиванод1984.године,стимшто
сетокомпротеклихдеценијањеговсадржајсукцесивнораз
вијао.ТематскапоставкауМуселимовомконакуотворена
је1995,а2004.годинеједопуњенаатрактивнимсадржајем
у подруму, каоместу заточења ваљевских кнезоваАлексе
НенадовићаиИлијеБирчанина.Са отварањемовога дела
поставкефактичкијезапочеопроцесревитализацијеМузе
ја,анастављенјеотварањемкомплекснецентралнепостав
ке2007.године,иновацијамауБранковини2005.и2011.и
отварањемпоставкеуКулиНенадовића2012.године.

Анализапосећеностисталнихмузејскихпоставкиуказала
јенапостојањевеликихразлика,какоуваљевском,такоиу
другиммузејима.Најмањесупосећенекомплекснепостав
ке,којезбогопштихтемаиефектавећвиђеногимајумањи
степен атрактивности. Осетно су посећеније специфичне
тематске поставке, због веће атрактивности коју поседује

22Токомцеле2014.умузејујерегистровано13.614посетилаца,аутроме
сечномпериодупролећнесезонеекскурзија(априлјуни)6.904,докјеу
истомпериодупретходне2013.регистровано16.976посетилаца(атоком
целегодине23.440);видети:Krivošejev,V.(2018)нав.дело,стр.480481;
туизнетипримериуказујуинадругепадовепосетамузејукојисусе
одразилинаукупнутуристичкупосетуграду.
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непоновљивиспецификумодабранетеме,атематскисадр
жајинаотвореномпросторусунајпосећенијизбогдодатне
атрактивностикојуносиприродноокружење.Међутим,ци
љанимпромотивниммерамамогуће јепремостититураз
лику,аштојереализованоуваљевскоммузеју.Спроведене
маркетиншкемересудовеледодаљегповећањапосете,али
идоизједначавањабројапосетилацацентралнепоставкеса
тематскомпоставкомуКонаку,стимштојебројпосетилаца
централнепоставкечакипремашиобројпосетилацаКона
ка,алијеБранковинаосталанајпосећенија.23

Повећање посете, заједно са диверзификацијом садржаја,
узроковалојеповећањесопственихприхода,од806.332ди
нарау2005,до9.371.260динарау2017. години,24којису
улаганиуразвојмузејаидодатниквалитетиквантитетње
говихпрограмскихактивности,каоиурадноангажовање
новихкадрова.Повећаниприходисуомогућилизапошља
вањедодатнихрадникаумузеју,4удугорочномангажма
нуипроменљивбројсезонскиангажованих(уз19буџетски
финасираних).25Ускладусапраксомредовногизвештавања
оваквиекономскиефектипосаммузејсубилилакоуочљиви
имерљиви,алијеосталоотворенопитањемерљивостидру
гих економских ефеката, индиректних, који се посматрају
крозтакозвануспореднупотрошњу,одкоједиректнукорист
одпосетилацамузејаимајудругипословнисубјекти.Даби
се дошло до одговора на ово питање у Народном музеју
Ваљевосуреализованаразличитаповезанаистраживања.26

23Krivošejev,V.andDamnjanović,I.(2014)VisitstolocalmuseumsinSerbia
theaveragemodelandprogrammedexception,Ame ri can Jo ur nal of To u rism 
Ma na ge ment,3(1B),(april2014),pp.2633;Krivošejev(2018),нав.дело.

24НароднимузејВаљево, Го ди шњи из ве шта ји о ра ду,уИнформатор:Из
вештајиорадуНародногмузејаВаљевоу2013.години:http://museum.
org.rs,приступ10.08.2018.

25Кривошејев,В.(2013)Социоекономскидоприносмузеја–студијаслу
чајаНародногмузејаВаљево,у:Збор ник ра до ва, XIV на уч ни скуп са ме
ђу на род ним уче шћем Синергија 2013,Бјељина:УниверзитетСинергија,
стр.200.

26Поред истраживања о којима ће овде бити речи, а усмерених ка по
сетиоцима који масовно долазе посредством школских екскурзија,
2016. године је реализовано и посебно, везано замотиве за посету и
задовољство појединачних посетилаца: Кривошејев, В. (2017) Ана
лиза резултата анкетирања посетилаца Народног музеја Ваљево у
августу 2016. године са историографским освртом на посету 1961,
Култу ра – ча со пис за те о ри ју и со ци о ло ги ју кул ту ре и кул тур ну по
ли ти ку број 155, Завод за проучавање културног развитка, Београд,
стр.315333.
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Ме то до ло ги ја и пр ва ис тра жо ва ња

Полазну основу за истраживања представља свеобухват
на евиденција свакодневне посете, која се од 2012. го
дине води уз помоћ посебно развијене компјутерске
апликације уз помоћ које се, уз неформални интервју –
разговор добродошлице, посетиоци региструју у реалном
времену,утренуткуилинепосреднопослеуласкаупостав
ке.Тусерегиструјуинформацијеовременуиприродипо
сете,каоиопореклуистаросној структурипосетилаца.27
Подациизовакоформиранебазепредстављалисуосновуза
додатнаистраживањареализованасациљемдасе,коликоје
тоунашимусловимамогуће,квантификујеекономскадо
битокружења.Онасуобављенаанкетирањем,удванавра
та,2013.и2017.године.

Првоистраживање,усмеренокаевидентирањуекономских
ефекатапоокружење,реализованојетокомпрвеполовине
2013.године.Томприликомсуанкетиранивођеилипратио
цискоросвихгрупакојесупосетилепоставкеуВаљеву.Ова
активностјереализованасациљемдаседођедоинформа
цијадали,укомброју,иукојимобјектимапосетиоциму
зејаостварујуноћењанатериторијиградаВаљева,идали
групекојеовдененоћеимајууВаљевунекидодатниоброк
(поправилуручак).Позавршеткуанкетирањаобављеноје
иконтролноинтервјуисањеуправникаугоститељскихобје
катанакојесуанкетираниуказаликаонаместасмештајаи
обедовања.Међутимпитањекојесесаправомпостављало
послереализацијеовихистраживањабилојевезанозапри
маранразлогдоласкауВаљевогрупнихпосетилацамузеја.
Наиме,спроведеноистраживањениједалоодговорнапи
тањедалипосетиоцикоји серегиструјуумузеју, а сред
стватрошеиудругимсубјектимауграду,уВаљеводолазе
ради посете музеју, или су примарно мотивисани другим
атракцијама.

Какобисеодговорилонанаведенопитање,алиикакобисе
послепериодаодчетири године,28 у одређеној временској
серији, проверилоипотврдилоуочено стање, током2017.
годинејереализованоновоистраживање.Овогпутајеанке
тирањевршенотокомтромесечногпериодаод1.априладо

27Кривошејев,В.иМатић,Ж.(2014)Ком пју тер ска апли ка ци ја за еви ден
ци ју по се ти ла ца му зеј ских по став ки,VIНаучнискуп„Мрежа”,Ваљево
Београд:ПословнифакултетВаљево,Сингидунумуниверзитет,стр.56.

28Унаведеномпериодудошлоједоизвеснихпроменаупосећеностиму
зеја,изазванихобавезомспровођењапроцедурејавнихнабавкиприор
ганизацијиексурзија,аштојетоком2014.довелодопривременогпада
посете.Видетиу:Krivošejev,V.(2018)нав.дело.
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30.јуна,увремеглавне,пролећнесезонеекскурзија.Иовог
путаанкетиранисупратиоцигрупацентралнепоставкему
зеја,алиједодатноанкетаобухватилаиБранковину,гдесу
интервјуисанипредставниционихгрупакојенисупосети
лепоставкууВаљеву.Овомприликомнијевршенододат
ноконтролноинтервијуисањепредставникаугоститељских
објеката. Анкетни листићи су садржали следећа питања:
Одаклејегрупа?Штаобилазеодмузејскихсадржаја?Које
јошатракцијеобилазенатериторијиградаВаљева?Колико
данатрајеекскурзија?ГденоћенатериторијиВаљева?Где
имајудодатниоброк?ГденоћеванВаљева?

Ре зул та ти ис тра жи ва ња из 2013. го ди не

Токомцеле2013.годинеупоставкамауВаљевурегистрова
ноје23.440,ауБранковини27.318посетилаца.Имајућиу
видупосетеистихгрупаипојединацаразличитимсадржа
јима,тегодинејеоквирно33.000различитихособаобишло
једаниливишемузејскихобјеката,анаосновуњиховепо
сетемузеј јеприходовао7.064.775динара.29Атокомпрве
половинегодине,одпочеткајануарадокрајајунапоставке
уВаљевујеобишло18.909,ауБранковинијерегистровано
22.276посетилаца,штозначидајенекиодмузејскихсадр
жаја(једанилисве)обишловишеод26.000различитихосо
ба.Одњихје,наплатомулазницаипродајоммеморабилија,
музејприходоваооко4,4милионадинара.Само7%посе
тилацасубилиизВаљева,аосталих93%субилипосетици
састране,туристиитопревасходноученицинашколским
ескурзијама(23.239,односно89%).

Наведенаистраживањасууказаладасупосетиоцимузејау
четирихотелскаобјектаостварили3.964регистрованихпо
лупансиона,аувишеразличитихресторанавишеод6.000
додатнихоброка,каоидајепотимосновамаостваренпри
ходвећиод10,2милионадинара.30Акосеимаувидудаје
токомпрвеполовинегодине,укојојјевршеноанкетирање,
регистровано79%укупнегодишњепосете,моглобидасе
претпоставидајеостварениприходугоститељскихобјека
тананивоуцелегодинебиооко13милионадинара,аконе
и већи, када се има у виду да нису анкетиране оне групе
којесубилесамоуБранковини,апретпоставидасуинеке
одтихгрупакористилеваљевскеугоститељскеуслуге.По
редтогатребадасенагласида,иакосуапсолутновећински
посетиоциваљевскогмузејабилиученицинаекскурзијама,

29НароднимузејВаљево, Го ди шњи из ве шта ји о ра ду,у:Информатор:Из
вештајиорадуНародногмузејаВаљевоу2013.години:http://museum.
org.rs,приступ10.08.2018.

30Krivošejev,V.(2013)nav.delo,str.198202.
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којисесматрајунискобуџетнимтуристима,ипаксуоства
рилиизвеснудодатнуванпансионскупотрошњу.Тренутно
непостојеобјективниефикаснимеханизмидасеовапотро
шњаизмериифинансијскиизрази,али једиректнимуви
домустањенатеренууоченодапосетиоцимузејаодлазе
уоближњепекаре31ипосластичарнице,натезгесасувени
рима,32 уоближњизабавнипарк,33 кафиће, каоипоједине
продавнице.34

Акосеимаимаувидудајетоком2013.годинеградВаље
воизбуџетаиздвојио20.011.500динаразафинасирањему
зеја,35наведениподациуказујуда јесвојимактивностима,
посредствомтуриста,музејомогућиодасеуистојгодиниу
Ваљевослијусредствавећаодуложених.36

По се та на го ди шњем ни воу 2017. го ди не

Анализа података из поменуте компјутерске базе за еви
денцијупосетилацауказалаједајетокомцеле2017.годи
неуцентралнојпоставциуВаљевурегистровано25.488,а
уБранковини30.897посетилаца.37Однаплатеулазницаи
продаје меморабилија музеј је остварио 9.371.260 динара
сопственихприхода.38Исадамеђупосетиоцимаапсолутно
предњачеорганизованегрупе.Токомцелегодинецентралну

31Раднициједнеоддвепекарекојесеналазепрекопутамузејатокомсезо
неексурзијасвојудневнупрозводњупланирајунаосновуинформација
онајваљенимпосетамазатајдан,коједобијајуодрадникамузеја.

32Власници покретних, мобилних тезги, своје тезге у време сезоне
ескурзијалоцирајуиспредулазаумузејскеобјекте.

33Радницемузејасусвојевременообавестилеаутораовогарададајевла
сник луна парка самоиницијативно дозвољавао бесплатне вожње за
њиховудецунаводећидарадмузејазнатнодоприносињеговомпромету.

34Ауторовогарадајебиосведоккадасупослепосетемузејуодстране
организованегрупеодраслихособа,међукојимасудоминиралежене,
свеонеушлеупродавницуципелапрекопутамузеја,укојој јеутом
тренуткубилаактуелнараспродаја,ивећинаодњихјеизпродавнице
изашласакесомуруци.

35НароднимузејВаљево,наведениизвештајза2013.годину.
36Наведених најмање 13 милиона динара за угоститељскохотелијерске

услуге,плуснештовишеод7милионасопственихприходакојејемузеј
оствариоу2013,атометребадодатинеизмеренизносзаванпансионске
трошкове,којисигурнопостоје,штосевидииизпретходнихнапомена.
Акоупросекусвакоод30.000годишњихпосетилацасастранепотроши
само100динара,долазимодопретпостављенесумеод3милиона,аако
претпостављенитрошакувећамона200динара,долазимодо6милиона.

37Што јепоказалода сепослепериодападапосете, уследобавезности
спровођења процедуре јавних набавки од 2014. године, ниво посете
вратионапретходниниво,ичакгапревазишао;видети:Krivošejev,V.
(2018),нав.дело.

38Народни музеј Ваљево, Го ди шњи из ве шта ји о ра ду, Информатор:
Извештајорадуза2017.годину.



263

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ и АЛЕКСАНДРА ТЕРЗИЋ

поставкуиконакјепосетило316различитихгрупасаукуп
но21.478посетилаца.Тосууглавномбилиученицинаекс
курзијама,ионисучинили79%укупнепосете,доксупрео
сталих21%чинилегрупеодраслихсастране,групеученика
изокружењаипојединци,какоизокружењатакоиизино
странства.Наосновуприказанихстатистичкихподатакаиз
Табеле1добијамогенералнусликуукојојкључнуциљну
групумузејачинедомаћитуристи(95%)уорганизованим
групнимпосетама(84%)итопревасходносастављениход
ђачкихекскурзијаосновнихшколасаапсолутномвећином
од 74%, који уз пратиоце (7%) и ученике средњихшкола
(3%)чинеосновупосетемузеју.

Табела1ПосетиоцицентралнепоставкеНародногмузејаВаљево,
2017.године;извор:Базаподатакаапликацијезаевиденцију

посетилацаНародногмузејаВаљево
ИсказанапосетаНародноммузејуВаљеводонеклеодудара
одопштесликепосетемузејимауСрбијиуоченеудругим
истраживањимакојасууказаланапроблемеупривлачењу
публикесвихкатегорија,агдејерегистрованзнатномањи
проценат учешћа најмлађих (као и најстаријих) посетила
ца,ауззнатновећеучешћевисокообразованихпосетилаца
средњихгодина.39Међутим,тојебиласликапосетемоде
лупросечнопосећеногмузеја,којанеодговараконкретним
примеримаонихмузејакојиимајузнатнонатпросечнупо
сету (у које спада и ваљевски), а коју достижу на основу

39Мартиновић,Д.(2010)Му зеј ска пу бли ка у Ср би ји: ана ли за ис тра жи ва
ња,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка.

Број посетилаца %
Укупно 25488
Групне посете 21478 84%
Појединачне посете 4010 16%
Бр. група 316

Структура посетилаца
Предшколци (06 година) 236 1%
Ученици основних школа (714 година) 18802 74%
Ученици средњих школа (1518 година) 809 3%
Пратиоци група (2660 година) 1679 7%
Омладина (1925 година) 282 1%
Млади (2635 година) 1265 5%
Одрасли(3660 година) 2229 9%
Пензионери (преко 60 година) 178 1%

Порекло посетилаца
Србија 22587 95%
Бивше републике СФРЈ (Словенија, Хрватска, 
Босна и Херцеговина, Република Српска, 
Македонија) 810 3%
Остале европске земље 284 1%
Прекоокеанске посете (САД, Канада, Латинска 
Америка, Кина, Авганистан, Аустралија) 76 0%
Мешовите групе 44 0%
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чињеницедасууспелидапривукууправођачкеекскурзије,
вишенегодругекатегоријепосетилаца.40

Садругестраненаведеностањејепотпунодругачијеиод
стањауоченогувећиниевропскихземаљагдесе,узмного
већупросечнупосетууодносунамузејеуСрбији,приме
ћујеравномернијазаступљеностсвихстароснихкатегорија,
причемусададецаиомладинадостижуоко55%посети
лацамузеја,41мада јеранијестандарднумузејскупублику
чиниластаријаиобразованијапопулација.42

Ре зул та ти ис тра жи ва ња април  
– ју ни 2017. године

Утромесечномпериоду,токомкогјеобављеноновоанке
тирање,уцентралнупоставкујеушло56%одукупнегоди
шњепосете,односно14.238посетилаца,одкојихје12.909
дошлоорганизовано,у185група(упросеку70посетилаца
у једној групи).Анкетне упитнике супопунилипредстав
ници 106 група (репрезентативност узорка: 57%) које су
посетилецентралнупоставку,акојисудовели7.331посе
тиоца,каои31представникгрупакојесупосетилеискљу
чивоБранковину.Изодговоранапитањекојесвемузејске
садржајепосећујувидиседасусвих106групаанкетираних
уВаљевупосетилеицентралнупоставкуиКонак,само18
групајеобишлоиКулуНенадовића43доксамо6групаније
билоуБранковини.

Штосетичеодговоранапитањевезанозаобилазакдругих
атракцијанатериторијиВаљева,којеуказујенапримаран
разлог доласка у град, види се да посетиоцимузеја из 85
група (80%оданкетираних)нисуобишлиништадругона

40Кривошејев,В.(2012) нав.дело,стр.394идаље:Кривошејев,В.(2009)
Му зе ји, пу бли ка, мар ке тинг – стал не му зеј ске по став ке и Ње го ва 
Висост по се ти лац,Ваљево:НароднимузејВаљево.

41Европскагрупазамузејскустатистику(EGMUS)availableat:http://www.
egmus.eu/en/statistics/data_table/;приступ07.08.2018;SpecialEurobaro
meter399–CulturalAccessandParticipation,availableat:http://ec.europa.
eu/commfrontof ce/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf; приступ:
07.08.2018.

42Farell,B.andMedvedeva,M.(2010)De mo grap hic Tran sfor ma tion and the 
Fu tu re of Mu se ums,WashingtonDC:AmericanAssociationofMuseums..

43КулаНенадовићајеотворенаупролеће2012.године.Ипоредчињенице
дајеречотематскојпоставциуотвореномокружењуонајошувекније
посталаразвијенаипосећенаатракција.Разлогезатоможемотражити
учињеницидаипоредактивногобавештавањашколаи туристичких
агенцијаоњеномпостојању,јошувекнијеукљученауплановеекскур
зија,којесеорганизујупостриктнимплановимаирестриктивнимвре
менскимраспоредима.



265

ВЛАДИМИР КРИВОШЕЈЕВ и АЛЕКСАНДРА ТЕРЗИЋ

територијиградасемпоставкимузеја44доксупосетиоцииз
преосталихгрупаобишлиинекедругесадржаје,углавном
ванградскогјезгра,пресвегаманастирЛелић,гдејегробно
местоНиколајаВелимировића,каоиманастирЋелије,где
сугробовиЈустинаПоповићаиИлијеБирчанина.

Табела2Резултатианкетногистраживањааприлјуни2017;
Извор:резултатианкетногистраживања,

НароднимузејВаљево,2017.
Какојевећнаглашено,организованегрупепосетилацаму
зејачинепревасходнођацинаекскурзијама,ионидолазеиз
свихкрајеваСрбије.Вишеодполовинеанкетиранихгрупа
(56%) је домузеја иВаљева дошло у склопу једнодневне
екскурзије,анештомањеодполовинејебилонавишеднев
номпутовању.Великидеонаведенихгрупанавишедневном
путовању(50%њих)суноћилинатериторијиградаВаљева

4474језаокружилоодговор:ништавише;11једодалоиТешњар,алиње
говобилазаксеискључивосводинакратку,панорамскушетњукрозову
старуваљевскучаршију.Иначеовдејебилоидуплираних,вишеструких
одговора.

Питања Централна поставка  Ваљево Бранковина
Број група 106 31
Број 
посетилаца у 
оквиру група

7331 1988

Одакле је 
група?
Регионална 
припадност

Град Београд (14 група)
Војводина (24)
Шумадија и Западна Србија (57)
Јужна и Источна Србија (9)
Босна и Херцеговина (Бјељина) (2)

Град Београд (4)
Војводина (6) 
Шумадија и Западна Србија (10)
Јужна и Источна Србија (11)

Шта обилазе од 
музејских 
садржаја?

Бранковина и централна поставка са Конаком (88)
Бранковина, Централна поставка са Конаком и 
Кула (12)
Централна поставка са Конаком (5)
Централна поставка са конаком и Кула (1)

Само Бранковина (31)

Шта додатно 
обилазе на 
територији 
града Ваљева

Ништа више (74)
Тешњар (16)
Манастир Лелић (14)
Модернa галеријa (3), Манастир Ћелије (2)

Ништа више (25)
Манастир Лелић (1)
Тешњар (3)
Настава у природи, Дивчибаре
(2)

Трајање 
екскурзије

1 дан (56)
2 дана (43)
3 дана (7)

1 дан (7)
2 дана (16)
3 дана (5)
4 дана (1  средња школа)
57 дана (2  настава у природи)

Где спавају на 
територији 
Ваљева

Хотел Нарцис – 23 групе (1828 ноћења)
Хотел Маљен – 5 група (262 ноћења)
Хотел Петрошевич, Дивчибаре – 1 група (89 
ноћења)
Одмаралиште Младост, Дивчибаре – 1 група (18 
ноћења)

Маљен Дивчибаре  2 групе (477 
ноћења)
Нарцис Ваљево  6 група (475
ноћења)
Хотел Пепа  1 група (260 
ноћења) – настава у природи

Где имају 
додатни оброк

Три липе – 1 (92 особа)
Нарцис – 16(1.149)
Јефимија – 5(365)
Златибор – 13(753)
Тајна – 1(62)
Маркова столица  1(32)
Платани – 5(397)
Код Белог – 2(109)
Интермецо 1 (38)
Омни центар 2 (100)
Маљен Дивчибаре 1 (40)

Нарцис 1 55
Дивчибаре – 1(55)
Бранковина, код Белог – 1(99)

Где спавају ван 
Ваљева

Бајина Башта; Бања Ковиљача; Тара; Златибор; 
Суботица, Нови Сад, Бешка, Сомбор, Крупањ, 
Ниш

Бајина Башта, Нови Сад, Тара, 
Златибор, Бања Врујци; Нови 
Сад; Бања Ковиљача
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итакоза3месецаостварили2.197полупансиона.45Садруге
стране48група,саоко3.487путникасунатериторијиВа
љеваималеједандодатниоброк.46

За разлику од група које су посетилемузејске садржаје у
Ваљеву,гдеблагувећинупосете(53%)чинегрупенаједно
дневнимекскурзијама,самоБранковину,безобиласкаму
зејскихсадржајауВаљеву,већинскиобилазепосетиоцина
вишедневномпропутовању.Тоуказујеначињеницудајеза
већинугрупакоједођусамоуБранковинутериторијагра
даВаљеватранзитна,напутукадругомместуиликалока
цијипреноћишта,стимштоједеветодовихгрупаноћило
натериторијиградаВаљева,алисходностриктномвремен
скомплануекскурзијeнисумогледапосетемузејуВаље
ву, углавном због касног доласка и раног наставка пута.47
Оветранзитнегрупегенералнонисуималедодатнеоброке
уВаљеву.

За кљу чак

Какоизпрезентованихчињеницаможедасевиди,Народни
музејВаљевоспадамеђууспешнемузејеуСрбији.Градско
насељеВаљевоима59.000становника,48аоко35.000разли
читихособагодишњеобиђеједну,две,триилисвечетири
различитесталнепоставкењеговогмузеја.49Одтогаброја
око30.000њих супосетиоци са стране, ванВаљева.Овај
успехмузеја,којигазнатноиздвајаизнадпросечногмузе
ја уСрбији, је заснован на лидерству на тржишту ђачких
екскурзија.Наиме,од25.488посетилацарегистрованихто

45Наведених2.197полупансионасуреализовалипосетиоцииз106анке
тиранихгрупа.Акосеузмеуобзирдауистомпроцентуод28%нате
риторијиВаљевапреноћеипосетиоциизпреосталих79групакојенису
анкетиране,тобизначилодајеоствареноидодатних1.400полупансио
на(20групасапросечних70путника),аукупнооко3.600,штојенешто
мањеодукупнихоко4.000,коликојерегистровано2013.годинетоком
шестомесечноганкетирања.

46Кадасеовиподациупоредесаистимиз2013.године(3.964полупан
сионаивишеод6.000оброка)морадасеимаувидудаје2013.године
анкетирањетрајалоодјануарадокрајајуна,асадаодаприладокраја
јуна,штонијеодвеликогзначајабудућидајепреаприладолазакпосе
тилацасастранесимболичан,алијезатоважнијачињеницадаје2013.
анкетиранскоростопостотниузорак,а2017.репрезентативниузоракод
57%.Тонаснаводинапретпоставкудајетокомсезонеекскурзија2017.
годинеуВаљевубројдодатнихоброкабиосличанономиз2013.године.

47Једнагрупанијебиланаекскурзији,већнавишедневнојнаставиупри
родинаДивчибарама,иБранковинујепосетилаприповратку.

48СамоградсконасељеВаљево,попописустановништваиз2011.године
има59.073,асасеоскимзалеђем90.312житеља

49Ускладусатимукупназбирнагодишњапосетасвихсадржајамузејаје
већаод100.000.посетилаца.
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комцеле2017.годинесамоуједнојпоставци,централној,
комплексној,домаћитуристичине95%посете,итооргани
зованиугрупе(84%),превасходносастављенеодученика
основнихшкола(74%).Светоуказуједа јемузејзначајна
туристичка атракција ваљевског краја у сфери своје обра
зовнефункције.

Економскиефекаткојимузејсамостварујејефинансијски
видљивимерљив:током2017.годинеодулазницаипродаје
меморабилијајеприходовано9.371.260динара(7милиона
у2013).Тисопствениприходисе,измеђуосталогакористе
изадугорочно,додатно,мимобуџета,упошљавање4рад
ника,каоипроменљивогбројакраткорочно,сезонскианга
жованих(избуџетасефинасира19раднихместа).

Истраживањасупоказаладавишеод80%анкетиранихпо
сетилацамузеја50натериторијиградаВаљеванијеобишло
ништадруго семмузејских садржаја,штоуказује да је за
њихмузејнесамопримарнатуристичкаатракцијавећије
диниразлогдоласкауВаљево.

ОвимјепотврђенахипотезадаНароднимузејВаљевопред
ставља примарну туристичку атракцију града, али ипак
готовоискључивосамозаједнукатегоријутуриста,тј.ту
ристичку нишу ђачких екскурзија. За све припаднике ове
тржишненишемузејјеосновна,азавећинуијединаатрак
цијакојаихмотивишедадођууВаљево.

Захваљујућиоваквомпозиционирањумузеја,великукорист
одњеговоградаимајуимногидруги,пресвегаугоститељ
скиресурси,којисусамоу2013.годиниодпосетилацаму
зејаостварилиприходвећиод13милионадинара(наосно
вувишеод4.000полупансионаивишеод6.000посебних
оброка).Кадасезбирнојсумисопственихприходамузеја(9
милионау2017)иприходарегистрованихуугоститељству
(13милиона евидентираних у 2013) дода и нерегистрова
на, алиреална ванпансионскапотрошња, колико годда је
малапопојединцу(алисигурноузбирувећаод3милиона
динара)видимодајесумакојујемузејсвојимрадомунео
уВаљевоосетновећаодсумекојасеизградскогбуџетаиз
двајазагодишњефинансирањерадамузеја(20милионаи
у2013.иу2017).Ускладусатимможемосасигурношћу
да тврдимода је ваљевскимузеј токомпротекледеценије
постаогенераторекономскедобитизасвојеокружењеипо
кретачразвојаградскогикултурногтуризма.Кључниеко
номскиефектирадамузејапоњеговоокружењевидесеу

5085групаод106анкетиранихгрупаса7.331посетиоцем;токоманкетног
периодарегистрованоукупно185групаса12.909посетилаца.
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активностимауслужногсектора–хотелаиресторананате
риторијиградаВаљева,којенаорганизованначинобезбеђу
јупословањепосредствомтуристичкихагенцијакаореали
заторађачкихекскурзија.

Са друге стране, и поред евидентних успеха у привлаче
њу школских екскурзија, када је реч о индивидуалним
посетиоцимаипресвегаодомицилномстановништву,али
иорганизованимгрупамаодраслих,икодваљевскогмузеја,
каоикоддругихмузејауСрбијисеуочаванаставак„кризе
публике”.Овакриза,изазванаjeмодернимначиномживо
таипостојањемшироког спектра савременихмедија који
представљајуконкуренцију запровођењевременадоколи
це,наштетупосетепрограмимаисталнимкултурнимсадр
жајимакојисеорганизујуулокалнојсредини,акојисвојим
квалитетомпревазилазеуобичајеневидовезабаве.Ускладу
сатимморасевећапажњаусмеритинапривлачењудругих
„секундарних”сегменатамузејскепублике,посебноизса
мелокалнесредине,причемутребапосебноинсистирати,
надоменукултуролошкогиобразовногразвојаиподизања
квалитетаживоталокалнезаједнице.Притом,требаводити
рачунадасузалокалностановништво„каконебинестало
интересовањезамузеј,аидабисеохрабрилизапоновну
посету”узсталнесадржајеодкључногзначајапроменљиви
изложбениидругиповременипрограми.51

Поред тога,неоходно једа сеукажепажњаипотенцијал
нимпретњамапо овакво, евидентно успешно, пословање.
Ваљевскимузеј, као и други натпросечно посећенимузе
јиуунутрашњостиСрбије,својепословање,саекономског
аспекта,ослањаготовоискључивонађачкеекскурзије.За
тојезависанодактуелнихтрендоваобразовнеполитикеи
образовнихпрограма.Моглобидасепоставипитање:„Шта
биседогодилосамузејимакадађачкеекскурзијенебиби
ледеоосновногобразовањаиликадабисетрадиционални
програми ђачких екскурзија значајно променили?” Поред
тога,постављасеипитањештабиседогодилокадабисе
овакватуристичкапосетапривременоилитрајнопреусме
рила у неки други регион?”52 У том смислу би дошло до
значајнихфлуктацијауфинансијскимрелацијамамузејског

51„Садругестране,туристићевашмузејвероватнопосетитисамоједном
уживоту.Затојезањихбитнасталнаизложбенапоставкакојапрезен
тирапричеоокружењумузејачимедаједодатневредностиатракцијама
дестинације”:McManus,G.(2006)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;http://intercom.muse
um/documents/22McManus.pdf,приступ10.08.2018.

52О другој врсти претњи, везаних за краткотрајну недоступност дести
нацијеуправоутренуцимаглавногшпицасезонеекскурзијавидетиу:
Krivošejev,V.(2018)нав.дело.
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пословања, те би се вероватно одрживост радамузеја ба
зиралаискључивоналокалнимбуџетскимиздвајањима,уз
мањепројектнофинансирањеидонације.Сдруге стране,
кумулативниефектиодтуристичкогпрометакојисеогле
дајууискоришћеностисмештајнихкапацитетаиуслужног
секторабиседрастичносмањилиштобисеодразилоина
локалнуекономију.
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Abstract

TheNationalMuseumofValjevoislocatedinamunicipalityinhabited
by about 59,000 people.Taking into account that at least one of its
fourthematicexhibitionshasbeenvisitedbyabout35,000visitors,in
groupsorindividually,andthataccordingly,ithashadabout100,000
visits annually, thismuseum is among themost successfulmuseums
inSerbia.Themainfocusof thisstudy isbasedon thequestion:Do
museumvisitorsgenerateeconomicgainforthewiderlocalcommunity?
In order to answer this question, in 2013 and 2017 a research was
conductedinordertoanalyse,intimeseries,thestructureofvisitors,
sumofincome,andthedistributionofeconomicresourcesinthelocal
community.Thesurveywasconductedamongrepresentativesofvisitor
groups. Additionally, managers of accommodation facilities which
provide services for visitorswere interviewed.The research showed
thatthelargestnumberofmuseumvisitorswerepupils(children)from
varioustownsinSerbia,duringtheirschoolexcursions(over74.5%in
2017).Formostofthem,visitingthemuseumwasprimalmotivation
andfor80%ofthemtheonlyreasonforvisitingValjevomunicipality.
In2017,thesevisitorsbroughtatotalincometothemuseumofover
nine million Serbian dinars, which allowed for the employment of
additionalworkers (four permanent and several seasonalworkers, in
additiontothenineteenpermanentstaffinancedfromthestatebudget).
On theotherhand, someof themuseumvisitors spent additional13
milliondinars(basedonover4,000halfboardhotelservicesandabout
6,000 additionalmeals organized inValjevo).This supports the fact
thatthetotalvisitorspendinginthetown(accountingmuseumincome,
hotelandrestaurantservices,withadditionalspending)hasovercome
theamountofpublic investments in themuseum,allocated from the
localadministration.However,theresearchalsoindicatedtheproblem
of extreme participation of excursion pupils (elementary school
children)with 75% share, compared to other visitor profiles (locals,
studentsandadultgroups).Thiscanbecomeseriouseconomicthreat,
basedonthefactthattheexcursionmarketinSerbia(tourismrelated)

isratherturbulent.

Key words: museum, visitors, economic benefit, profit, local  
community, Valjevo


