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КОНКУРЕНТНОСТ МУЗЕЈА НА ТРЖИШТУ КУЛТУРЕ 

Музеј као бренд није само питање 
музеологије, већ и антропологије успеха. 

 
 

У раду се разматра позиција музеја на тржишту културе у дискурсу 
музејске праксе (сакупљање, чување и презентација) и дискурсу 
конзумирања музејских садржаја од стране публике. У условима 
савременог тржишног пословања евидентни су конкуренти и у 
области презентовања материјалне и нематеријалне културе, који се 
не сврставају у формалне институције културе. Да би се приступило 
изради стратегије развоја музејске делатности, важно је истражити 
интерно и екстерно окружење и холистички сагледати позицију 
музеја на тржишту културе. 

 
Кључне речи: тржиште културе, музеј, етнографска музејска пракса, 
публика. 

 
 У домаћој музеологији све су присутније теме које се тичу односа 

музеја и (не)публике, могућности примене маркетиншких инструмената и 
стратегија у музејској свакодневици, промоције музејских садржаја и слично. 
О овом тренду сведочи све већи број радова на нашем језику и оргнизација 
стручних (музеолошких) скупова са оваквим и сличним темама. Након тема 
попут музејске документације, редефинисања и презентације етнолошког 
предмета, односа нових медија са концептом музеја, у раду Етнолошке 
секције Музејског друштва Србије на ред је дошла тема – шта публика очекује 
од музеја, а шта музеј од публике.  

 Анализом до сада објављених домаћих радова са темом музејске 
публике, запажа се да доминирају приступи који у средиште пажње стављају 
императив прилагођавања музејских садржаја и програма потребама 
потенцијалних посетилаца, у циљу повећања посећености. Неретко су радови 
прожети оштром критиком домаће музејске праксе у домену рада са 
публиком. Евидентно је, такође, да се, како критика тако и конкретни 
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предлози заснивају на анализи интерног окружења и унутрашњих потенцијала 
самог музеја, док су екстерни фактори и конкуренти запостављени.  

 У тексту који следи проблем односа музеја и публике сагледан је са 
различитих аспеката. Појам публика не изједначава се са појмом посетилац, 
већ се помера ка појму корисник музејских услуга. Овакав приступ у раду 
произилази из комплексности музејске делатности, као и става да је музеј 
јавни сервис, који је на различите начине у интеракцији са различитим 
сегментима јавности (дародавци, посетиоци, спонзори, стратешки партнери и 
други). Однос музеја и јавности сагледан је у дискурсима прикупљања и 
чувања предмета, презентације и конзумирања презентованих садржаја. 
Анализа интерног и екстерног окружења и регистровање нових конкурената 
извршени су у циљу јаснијег сагледавања позиције музеја у сваком од 
наведених сегмената (тржишта). „Музеј може да буде успешан у извршавању 
својих задатака само ако постане део културног пејзажа и његова привредна 
компонента. Културни спектар се брзо мења и добија тржишно-привредне и 
компетитивне карактеристике у које спадају: настoјање државе да музеје 
издвоји из своје надлежности, појачана конкуренција нових културних и 
забавних установа које се боре за пажњу „купаца“ и маркетиншке методе 
комерцијалних понуђача које су усмерене на подручја културе и провођење 
слободног времена“.1 

 Проблем позиционирања музеја на тржишту постављен је у контекст 
етнографске музејске праксе, па су као конкуренти сагледани они презентери 
материјалне и нематеријалне културе чија делатност обухвата и овај аспект, 
најчешће у циљу повећања атрактивности њихове понуде. 

 Рад о конкурентности музеја на тржишту културе, односно у 
друштвеној средини, има циљ да прикаже комплексност односа музеја и 
јавности. Конкретни предлози за решење проблема вођени су идејом о музеју 
као бренду. С обзиром да ова идеја заслужује опсежно теоријско и 
методолошко промишљање и захтева проверу у пракси, у раду су само дате 
смернице о могућем постизању постављеног циља Музеј као бренд.  

ПЕРЦЕПЦИЈА МУЗЕЈА У ЈАВНОСТИ 

Први корак у анализи екстерног и интерног окружења представља 
сагледавање начина на који јавност перципира музеј. Ставови који одражавају 
слику музеја у јавности наведени су на основу искуства у раду са 
публиком/корисницима и праћењем реакција шире јавности на рад музеја и 
других презентера материјалне и нематеријалне културе. 

 Перцепција музеја у најширој јавности 

• Свако место има МУЗЕЈ. 

                                                        
1 Gerald Mat, Tomas Flac, Judita Lederer, Menadžment muzeja, Beograd 2002, 15-16. 
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→ Музеј је сигуран чувар старих ствари и вредности → поклонићу 
/продаћу стар и вредан предмет музеју.  

Али... 

у мом месту постоји и приватан музеј или етно-кућа. Можда ћу њима 
поклонити/продати стар и вредан предмет.  

• МУЗЕЈ презентује прошлост мог завичаја. 

→ Тамо ћу одвести своје госте из другог места или ћу са поносом 
показати монументалну зграду музеја. 

Али... 

у мом месту или околини постоји одличан ресторан националне кухиње у 
етно-стилу. Зашто да губимо време на обилазак музеја? 

• МУЗЕЈ чува знања о мом завичају. 

 → Тамо ћу потражити потребну информацију о историји и култури 
мог завичаја. 

Али... 

до информације могу доћи преко интернета, новина, телевизије, преко 
свештеника или баке из комшилука. 

Перцепција музеја у елитној јавности2 

• МУЗЕЈ презентује нашу ексклузивну прошлост. 

→ Можда ћемо званичну делегацију одвести у обилазак, ако нам 
програм то дозволи. 

Али... 

ипак немамо времена. 

Перцепција музеја у циљној јавности3 

• МУЗЕЈ је део културно-забавног живота у месту. 

→ Можда одемо у организовани обилазак музеја. 

Али... 

сталну поставку смо видели већ толико пута / немамо новца за улазнице.  

                                                        
2 Појмом елитна јавност у раду је означан онај део јавности које је савремно друштво 
означило као елиту (носиоци политичке власти и економске моћи, утицајни појединци и 
групе... ). 
3 Појмом циљна јавност у раду су обухваћене формално организоване групне структуре 
(ђаци, војска, удружења пензионера и друга удружења грађана). 
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 На основу наведених ставова јасно се уочава да се слика о музеју не 
може посматрати изоловано. Она се у јавности формира упоређивањем музеја 
са другим презентерима материјалне и нематеријалне културе, као и у складу 
са трендовима мишљења и понашања. 

НОВИ КОНКУРЕНТИ МУЗЕЈА 

 Наведени ставови о музеју указују на неке од нових конкурената 
музеја. Опсервацијом властитог окружења као нови конкуренти регистровани 
су: 

• приватни музеји; 
• етно-куће; 
• ресторани националне кухиње; 
• невладине организације и удружења која организују различите фестивале са 
фолклорним садржајима; 

• медији (медијска презентација традиционалног). 

Уколико се наведени конкуренти и њихови садржаји посматрају из 
угла антрополога, запажа се да је њихова појава и интересовање које изазивају 
у јавности последица друштвено-економских процеса у савременом српском 
друштву. 

Особине конкурената 

Особине конкурената, релевантне за тему рада, јесу: 

• презентација локалне културе на лако прихватљив начин; 
• разноврсност садржаја; 
• интеракција са конзументима; 
• укљученост више чула; 
• брза и лака доступност информација; 
• препознатљивост у широј јавности – јасно изграђен идентитет и имиџ; 
• тржишно пословање. 

Наведене особине конкурената произилазе из саме чињенице да се 
ради о комерцијалним понуђачима етнографског садржаја. Некима од њих 
етнографски садржаји представљају допуну или сценографију за побољшање 
продаје примарне услуге или производа. Као пример могу се навести етно- 
ресторани или ресторани националне/домаће кухиње, који етнографске 
предметe користе као делове „сценографије“, у којем нуде свој основни 
производ – храну. Иако је њихова примарна намена угоститељство, они 
имплицитно постају својеврсни презентери материјалне културе, чега и сами 
не морају бити свесни.4 

                                                        
4 Ivana Jovanović, Tijana Jakovljević, Kustos etnolog u diskursu nove muzejske realnosti, u: 
Ljiljana Gavrilović i Marko Stojanović (ur.), Muzeji u Srbiji: započeto putovnje, Beograd 2008, 
185. 
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СВОТ АНАЛИЗА  

Свот анализа5 представља анализу снага, слабости, шанси и претњи у 
односу на интерно и екстерно окружење организације, у овом случају – 
музеја. Снаге и слабости потичу из интерног окружења, док шансе и претње 
потичу из екстерног окружења. Сврха анализе је да се реално сагледа имиџ 
организације/музеја.6  

Aнализа је извршена у контексту интреног и екстерног окружења 
музеја уопште, a не одређене музејске институције. Елементи анализе су 
одређени на основу запажања о општим позитивним и негативним, интерним 
и екстерним факторима који утичу на рад музеја у савременом српском 
друштву.  

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

друштвени углед музеја; 

интелектуални капитал /стручни 
кадар; 

стручно обрађене, адекватно 
заштићене и чуване збирке предмета; 

репрезентативна локација зграде 
музеја; 

сигуран извор финансирања; 

стратешки партнери. 

 

недовољно познавање структуре и 
особина потенцијалне публике; 

одсуство јасне стратегије рада са 
публиком на нивоу читаве 
институције;  

недовољна свест о конкуренцији; 

одсуство тржишног начина 
пословања; 

недовољна финансијска средства; 

недовољна интеракција са 
публиком; 

лоша логистика (мали број чувара, 
водича, недовољна техничка 
подршка и слично). 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

аматеризам других презентера 
материјалне и нематеријалне 
културе; 

повећана потражња за 
информацијама о историји и 
традицији; 

поверење у рад и знање музеја; 

постојање менталне баријере према 
музеју; 

популарност других презентера 
материјалне и нематеријалне 
културе; 

 

                                                        
5 Енгл. SWOT analysis, акроним од енглеских речи: Strengths, Weaknesses, Oppurtunities, 
Threats – снаге, слабости, шансе и претње. 
6 Vinka Filipović, Milica Kostić, Slobodan Prohaska, Odnosi s javnošću, Beograd 2003, 149. 
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теденција развоја културног туризма; 

медијска заинтересованост за рад 
музејских институција; 

популарност манифестације Ноћ 
музеја. 

разноврсна понуда начина 
трошења буџета слободног 
времена; 

повећање захтева и очекивања 
публике за додатном анимацијом; 

социо-економска криза. 

  Ако се сагледају наведени чиниоци анализе, може се закључити да су 
неки од њих настали као последица ширих друштвено-економски процеса у 
друштву, као последица трендова мишљења и понашања или су остаци „старе 
славе“ музеја. 

ПОЗИЦИЈА МУЗЕЈА НА ТРЖИШТУ КУЛТУРЕ 

Дискурс прикупљања и чувања предмета 

У дискурсу прикупљања и чувања националног блага евидентно је да 
постоји конкуренција, али још увек не угрожава музеј. Јавност не доводи у 
питање ауторитет музеја у овом сегменту делатности. Друштвени углед музеја 
и музејских стручњака доприносе томе да се музеј у јавности перципира као 
место где се на најадекватнији начин чувају предмети из личне и колективне 
прошлости. Јасна и јака позиција музеја у домену чувања предмета из личне 
прошлости заснива се и на чињеници да је могућност да се породични 
предмети нађу у музеју ствар друштвеног престижа. Томе доприносе 
концепције музејских поставки на којима су представљени ексклузивни 
предмети из колективне прошлости. Оваквим приступом дародавци су 
мотивисани да своје предмете поклоне музеју како би њихова лична прошлост 
постале део колективне. 

Дискурс презентације 

У домену етнографске презентације предмета музеј је често узор 
конкурентима, те се иста врсте предмета, постављена на исти начин, може 
видети како у оквиру музејских поставки, тако и у оквиру изложби других 
презентера. Најчешће презентовани предмети јесу делови свечане одеће и 
покућства, алат и прибор везан за аграрно привређивање и занате. Избор 
предмета вођен је критеријума старости, естетике, ексклузивности, степеном 
очуваности, тежњом да се прикажу различите технике израде и украшавања, 
односно мотива. У начину презентације могу се уочити два доминантна 
модела: први модел подразумева реконструкцију ентеријера (просторије 
сеоске/градске куће или радионице), допуњену деловима одеће и текстилним 
покућством; други модел представља презентацију „у низу“ и најчешће се 
користи за приказивање типологије предмета. Први начин презентације је 
доминантан код конкурената, када је и уклопљен у аутентичне објекте.  
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Иако званичан музеј као институција има изграђен идентитет у 
најширој јавности, конзументи поистовећују поставку музеја и других 
презентера због садржаја и начина презентације. У домену презентације знања 
музеј свој ауторитет заснива на стручности, а конкуренти на аутентичности 
окружења (изложени предмети ближе су свом изворном окружењу), што 
доводи до тога да јавност подједнако верује једном и другом извору. Зато 
можемо закључити да је у дискурсу презентације позиција музеја недовољно 
јасна. 

Дискурс конзумирања презенованог 

Музејским поставкама се често замера статичност, истргнутост 
предмета из контекста, одсуство холистичког доживљаја, слаба интеракција са 
публиком и присуство менталне баријере. Са друге стране, етнографски 
садржаји које нуде конкуренати, без обзира на то да ли су им примарна или 
секундарна делатност, конципирани су тако да укључе више чула. У случају 
етно-кућа поставка је допуњена понудом домаћих производа, тоталним 
реконструкцијама ритуалних радњи, традиционалних знања и вештина. Код 
ресторана националне/домаће кухиње етнографски предмети се користе као 
делови сценографије у којој нуде свој основни производ, не користећи модел 
музеја, што се од власника не може / не треба очекивати, а и намена самог 
простора то не захтева. Предност презентације предмета коју примењују 
конкуренти заснива се на чињеници да су предмети постављени слободно у 
простору, чиме губе епитет недодирљивости, па их посматрач лакше усваја.7 

Приступ креирању понуде као комбинације поставке предмета и 
пратећих садржаја, који користе конкуренти, чини слике културе лако 
прихватљивим за конзументе. Иако су приказане слике културе често 
нереалне, популарност оваквих садржаја је евидентна. Томе доприносе 
интензивне промотивне и маркетиншке активности, које су усмерене ка 
стварању утиска у јавности о ексклузивности и егзотичности оваквих места. 
Она граде идентитет као места на којима се упознаје и доживљава локална 
култура.8 Оваква позиција конкурената слаби позицију музеја у дискурсу 
конзумирања презентованих садржаја.  

МОГУЋНОСТИ ЈАЧАЊА ПОЗИЦИЈЕ МУЗЕЈА НА ТРЖИШТУ 
КУЛТУРЕ 

Могућности јачања позиције у дискурсу презентације  

У поставци и пратећим садржајима конкурената јасна је тенденција 
конзервирања далеке прошлости и њене идиличне презентације у циљу 
постизања атрактивности. Најчешће су презентовани предмети који потичу са 

                                                        
7 I. Jovanović, T. Jakovljević, n. d., 185. 
8 Исто, 186. 
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краја 19. и почетка 20. века, а њихов избор и начин поставке има тенденцију 
да сервира идиличну слику прошлости. Са друге стране, музеј има потенцијал, 
базиран на интелектуалном капиталу и друштвену одговорност да реално 
презентује слике културе без улепшавања, омогућавајући публици да 
критички сагледа презентовану тему. То подразумева промену приступа у 
презентацији културе у прошлости, али и редефинисање етнографског 
предмета и увођење елемената савремене културе у поставке музеја. Овакав 
приступ презентацији може да омогући музејским етнографским поставкама 
да се јасно диференцирају у односу на конкуренцију.  

Могућност јачања позиције у дискурсу конзумирања презентованог 
садржаја 

Јачање позиције музеја у дискурсу конзумирања презентованог 
садржаја подразумева озбиљно стратешко планирање. Овом приликом биће 
изнете само неке од смерница, које у свом раду велики број музеја већ 
примењује. Холистички приступ у презентацији један је од императива 
успешне трансмисије информација, што се постиже техничким 
осавремењивањем поставки, али и увођењем додатних садржаја. За то могу да 
послуже позитивна искуства конкурената, уз неопходно модификовање и 
усклађивање садржаја са потребама музејских програма. Креирање пратећих 
музејских програма не треба да буде вођено идејом забаве у музеју по сваку 
цену, нити пуким пресликавањем програма конкурената у музејском 
простору, које би довело до вулгаризације музеја. 

Уколико би дошло до промене у начину презентације културе у 
оквиру музејских етнографских поставки, тада би се концепт промоције тог 
сегмента музејске понуде могао заснивати управо на њеној јединствености: 
једино код нас можете да видите и осетите...  

Крајњи циљ оваквих активности, у контексту односа музеја и публике, 
јесте стварање слике о музеју у свести корисника као места које пружа 
јединствен доживљај културе. Овакав концепт се може посматрати као пут ка 
позиционирању МУЗЕЈА као бренда. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА 

МУЗЕЈ је јединствено добар у чувању материјалних репрезената 
културе. 

МУЗЕЈ може понудити јединствену презентацију сегмената културе. 

МУЗЕЈ може пружити јединствен доживљај културе. 
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Tijana Jakovljević, Ivana Jovanović  

COMPETITIVNESS OF MUSEUMS AT THE MARKET 
OF CULTURE  

The paper deals with the position of the museums at the cultural market 
through the discourse of museum practice (collecting, keeping and presentation) 
and the discourse of the consumption of the museum contents by the foreign 
audience. In the conditions of the contemporary market it is obvious that there are 
also opponents in the field of presentation of material and immaterial culture that do 
not belong to the formal institutions of culture. In order to approach the strategies of 
development of the museum practice it is important to research the internal and 
external context and also to have the holistic perspective on the position of the 
museum at the market of culture.  

 

Key words: market of culture, museum, ethnographic museum practice, 
audience  

 

 

 

 

 

 

 


