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Апстракт: У раду се представљају резултати емпиријског истра жи  ва  ња 
публике XX међународног фестивала етнолошког филма. Циљ истраживања 
је да утврди структуру посетилаца, тј. њихове социо-демо графске карак-
теристике, и да испита њихове ставове о квалитету приказаних филмова 
и организацији фестивала. Коришћена је квантитативна методологија на 
узорку од 267 испитаника. У тексту се најпре даје анализа добијених по-
датака, у којој се утврђују тенденције, проблеми и замерке гледалаца, и даје 
генерални суд о квалитету филмова и фестивала уопште. У другом делу, 
наводимо препоруке организаторима фестивала – до којих смо дошли на 
основу одговора испитаника, али и на основу консултација с анкетарима – за 
које сматрамо да могу побољшати организовање фестивала наредних годи-
на, популаризовати га, и учинити доступнијим широј публици.

Кључне речи: фестивал, етнолошки филм, публика, истраживање

Увод

У оквиру истраживања публике XX међународног фестивала етнолош-
ког филма (ФЕФ) испитивали смо структуру посетилаца, разлоге збох којих 
долазе на фестивал, као и њихову оцену квалитета организације и приказа-
них филмова. У Извештају представљамо методологију, циљеве и анализу 



184 НАТАША ЈОВАНОВИЋ, СТЕФАН СИМИЋ, СТЕФАН СТЕФАНОВИЋ  

прикупљених података. У последњем делу дајемо закључке анализе и пре-
поруке за будуће истраживаче и организаторе фестивала. Истраживање је 
експлоративног карактера и спроводи се тек други пут заредом. Важно је 
напоменути да нисмо обавили поређење с подацима добијеним у претход-
ном истраживању. Наиме, искуствену грађу су прикупљале и обрађивале 
две различите групе студената, што имплицира да није усаглашен приступ 
грађи, а такође ни упитници нису идентични. Стога је упоредни метод у овом 
тренутку немогуће применити, уколико се не приступи поново издвајању 
података из изворне грађе прикупљене током оба истраживања.

Методологија

Истраживање је спроведено коришћењем квантитативне методологије 
и експлоративног (откривајућег) је карактера. Овакво истраживање се 
другачије може назвати и оријентационо. Оно ће нам дати бољи преглед 
неке ситуације, приближити појаве и процесе који се у њој одвијају, упо-
зорити нас на многе нове видове и моменте које пре нисмо примећивали 
(Supek 1968: 71). Овакво истраживање нас упозорава на могуће потешкоће 
у истраживању одређене друштвене појаве, указује на средства или методе 
које дају резултате, или пак на она која су сувишна. На овај начин, када се 
детаљно упознамо са испитиваном средином – што је, по мишљењу аутора, 
овде и урађено – можемо израдити адекватнији нацрт истраживања и уса-
гласити инструмент помоћу којег прикупљамо жељене податке (Supek 1968: 
71). Наше истраживање је пружило драгоцена искуства, како за будући чврст 
план истраживања тако и за квалитетно упознавање предмета истраживања 
(публике фестивала). Стога оријентационо истраживање ставља тежиште 
на откривање и еластичност, јер се настоји добити што бољи и потпунији 
увид у предмет истраживања (Supek 1968: 72). Овим начелом смо се упра-
во водили. Експлоративно истраживање пружило је могућности широког 
захватања проблема и слободног кретања по истраживаној средини. Будући 
да истраживање не полази од чврстих претпоставки, није се могло теоријски 
укоренити, па се и могло оријентисати ка испуњавању експлоративног за-
датка. Једини случај у којем истраживање не полази од хипотеза, јесте упра-
во експлоративна студија (Yin 2003: 22).

Анкета, односно упитник, садржао је осамнаест питања са затвореним 
и отвореним одговорима. Упитник поштује психолошки прикладан редос-
лед питања: почиње се једноставним питањима демографског карактера, а 
наставља све комплекснијим питањима која захтевају и изношење мишљења 
и ставова. Питања при том нису сугестивна, па се могу добити објективни 
одговори испитаника (Милић 1996: 496–506). У оквиру оријентационог 
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истраживања употребљава се редовно упитник са слободним или отворе-
ним одговорима или интензивни интервју. На тај начин се прикупљају што 
исцрпнији подаци о мишљењима и ставовима одређене групе (Supek 1968: 
72). Управо су питања о ставовима испитаника (о квалитету фестивала, за-
меркама, итд.) дата у слободној форми, односно са отвореним одговорима. 
На тај начин добили смо и квалитативно оплемењено научно обавештење 
о испитиваној појави и опширно обавештење о ставовима испитаника. На-
редни корак за будућег истраживача може бити „затварање“ одговора, тиме 
што ће се класификовати и дати у облику питања са унапред утврђеним 
одговорима. Тако се сложено мишљење или став рашчлањавају на низ еле-
ментарних делова (Milić 1996: 501). Надамо се да је овим испуњен захтев и 
хеуристичке плодности научног истраживања, што увек треба имати на уму 
(Milić 1996: 312). Испитаници су бирани случајним избором, а узорком је 
обухваћено 267 испитаница и испитаника. Прикупљање података на терену 
обављено је током свих дана одржавања фестивала (17–22.10. 2011). На те-
рену су радили студенти треће године социологије Филозофског факултета 
у Београду, а супервизију су обавили студенти четврте године истог смера.1

Подаци су прикупљени на свим местима на којима је организован Фе-
стивал етнолошког филма (нпр. Етнографски музеј, Установа културе Па-
роброд). Било је планирано и да се фестивал организује на Филозофском 
факултету у Београду, међутим, због непредвиђених околности, фестивал 
на тој локацији ипак није одржан. Анкете су попуњавали сами испитаници, 
међу којима су и учесници фестивала, пре или после пројекције филмова. 
Претпостављамо да је то условило да знатан број испитаника не попуни 
упитник у целости. Испитаници нису имали довољно времена да се адек-
ватно посвете попуњавању упитника, а нису имали ни довољно простора. 
Нарочито је било тешко попунити упитнике када је била велика гужва у 
простору где се фестивал одржавао, и онда када је програм био згуснут, па 
је времена било посебно мало. Овакав проблем би морао бити отклоњен 
приликом евентуалног наредног истраживања.

Циљеви

Основни циљ је упознавање са структуром публике Фестивала етно-
лошког филма. Постављали смо питања о полу, старости, нивоу образовања, 

1 Треба напоменути да су сви студенти треће године социологије Филозофског факултета 
Универзитета у Београду анкетирали посетиоце, тј. прикупљали податке с терена (у 
оквиру предиспитне обавезе на предмету Методологија социолошких истраживања II), а 
супервизију су обавили студенти четврте године: Милан Петровић, Александра Марковић, 
Јована Обрадовиц, Ана Томић и Хајди Поповиц Азабагић.
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занимању и месту становања. Посебан циљ је био испитивање разлога до-
ласка на фестивал, оцена квалитета програма и организације фестивала. За 
посебне циљеве смо се одлучили како бисмо што боље упознали пробле-
матику и како бисмо дали примерене савете и препоруке организаторима 
фестивала и будућим истраживачима.

Анализа података

Већину испитаника, њих 183 чине жене (68,5%), док мушкараца има 
84 (31,5%). Просечна старост посетилаца Фестивала етнолошког филма је 
35 година. Највећи број посетилаца спада у категорију од 18 до 25 година 
(36%), мање их има у категорији од 26 до 33 године (24,7%), нешто мање у 
најстаријој категорији коју чине испитаници преко педесет година (22,5%) 
док их у категорији од 34 до 41 година има 11,6%, а свега 5,2% испитаника 
спада у групу од 42 до 49 година (графикон 1).
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Што се образовне структуре тиче, већину посетилаца чинили су 
факултетски образовани (39,1%), а међу њима су најзаступљенији они 
са завршеним Филозофским и Филолошким факултетом (по 16%). У 
подједнакој мери су заступљени и испитаници са средњом стручном 
спремом (мада претпостављамо да је већина испитаника са овим степеном 
образовања наставила школовање, тј. да је њихово школовање у току). 
Хипотезу поткрепљујемо податком да 71,1% испитаника који су рекли да 
имају завршену средњу школу има између 18 и 25 година (што је вероватно 
студентска популација). У прилог нашој хипотези наводимо и податак да 
се 84,1% испитаника старости између 18 и 25 изјашњава као студент. У обе 
наведене статистичке анализе тест значајности показује да између варијабли 
постоји статистички значајна веза (сиг.= 0,000), а јака корелација између 
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варијабли је потврђена износима Cramer’s V (0,317 и 0,639). Чак 17,2% по-
сетилаца има завршене постдипломске студије и титуле мастера, магистра 
и доктора наука.

Када посматрамо занимања, односно социо-економски статус испита-
ника видимо да 34,7% чине студенти, међу њима трећина се експли цитно 
изјашњава као студенти етнологије и антропологије. По заступљености 
(12,2%) следе они који се баве занимањем у уметности: у ту категорију 
смо ставили глумце, музичаре, ликовне уметнике, као и оне који се баве 
техничким стварима у уметности (камерман, тонац...). На трећем месту су 
просветни радници (8%). Пензионери и незапослени чине 6% од укупног 
броја испитаника.

Варијабла ’место становања’ јавља се у пет модалитета, односно кате-
горија: 1. Београд, 2. остали градови у Србији, 3. градови из региона, 4. 
градови у Европи, изван региона и 5. градови изван Европе. Велика већина 
испитаника станује у Београду, готово 80%. Следе градови из региона, а 
занимљиво је то да више посетилаца долази из региона (8,8%) и из градова 
у Европи (6,1%), него из осталих градова у Србији (4,6%) (графикон 2). 
Примећујемо проблем премалог доласка људи из Србије ван Београда, 
што имплицира да се треба позабавити бољим маркетингом и промоцијом 
овог фестивала у осталим местима у Србији, поготово у регионалним 
центрима. Сматрамо да би требало упутити позиве и рекламирати фестивал 
на Филозофским факултетима у Новом Саду и Нишу, јер претпостављамо 
да људи који су у вези са овим факултетима, на било који начин, могу бити 
заинтересовани за етнолошки филм.
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Једно од најзначајних питања за организаторе од оних које смо поста-
вили испитаницима било је: „Како сте сазнали за одржавање фестивала?“ 
Увидели смо да испитаници најчешће долазе до информације о одржавању 
фестивала преко својих контаката, пријатеља, колега и сарадника (35%). 
Студенти који чине највећи проценат од укупног броја посетилаца инфор-
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мишу се најчешће на факултету, па стога и не чуди да се 22,4% од укупног 
броја испитаника обавештава на овај начин. Путем интернета обавестило 
се 11,4% испитаника. Штампани материјали музеја били су информатор за 
близу 10% испитаника, а штампа и градски водичи, као и остали медији 
заједно, чине 11,8%. Још увек је најбоља реклама за фестивал лепа реч и 
препорука пријатеља, што нам говори да промоција није довољно усмерена 
ка новим посетиоцима. Сматрамо да је битно усредсредити се на промоцију 
преко интернета, пре свега путем социјалних мрежа (Фејсбук, Твитер, 
итд.). Такође, мислимо да је неопходно појачати промоцију преко постера 
и флајера. Додали бисмо да је веома важна сарадња с телевизијом. При-
мера ради, једно гостовање у јутарњем програму неке гледане телевизије 
значајна је реклама и позив за публику.

Учесталост посећивања фестивала говори нам да је 56% испитаника 
први пут ове године дошло на Фестивал етнолошког филма, а преко седам 
пута га је посетило њих 7,6%. Констатујемо да је мали проценат људи веран 
фестивалу у дугом низу година. Усредсредићемо се на оне који први пут 
долазе на фестивал. Укрштањем варијабли које показују колико често испи-
таници посећују ФЕФ и како су за њега сазнали добијамо податке да међу 
онима који први пут долазе чак 47% се информише преко контаката, 21% на 
факултету, 11,2% преко интернета, а само 7,7% преко штампаних материјала 
музеја, и 7,5% путем медија (Графикон 3). То нам говори о изузетно ниском 
проценту информисања нових посетилаца путем директног маркетинга са-
мог фестивала. Висок проценат оних који први пут долазе говори да се фе-
стивал освежава и добија нова лица међу посетиоцима, али генерално низак 
проценат људи који више пута долазе можемо критички прокоментарисати 
као сигнал да фестивал нема своју сталну публику.
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Питали смо испитанике које ће делове фестивалског програма пратити и 
добили смо следеће податке: такмичарски део пратиће 96% испитаника, инфор-
мативни 56%, специјални програм „Дејвид Мекдугал“ 43%, програм „Слике 
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испред нас“ пратиће 28%, „Света тела, материјали, земље“ 27%, мастер-клас 
31%, а округлом столу ће присуствовати 24% испитаника (Графикон 4).
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Намеру да посете пројекције у Етнографском музеју имало је 96%, у УК 
Пароброд 65%, док је њих 34% имало намеру да посети пројекцију на Фило-
зофском факултету. Музеј је генерално најпрепознатљивија локација, што је 
и логично. Друге локације се из године у годину мењају, па нису познате пу-
блици. Можемо да закључимо да је Етнографски музеј дом Међународног 
фестивала етнолошког филма.

Одговоре на отворено питање: „Шта Вас привлачи да посетите Фести-
вал?“, груписали смо у следеће категорије: (1) радозналост и стицање новог 
искуства, (2) садржај и тематика филмова, (3) упознавање других култура, 
(4) професионално интересовање за филм, (5) професионално интересовање 
за етнолошки филм и грађу, и (6) интересовање за документарни филм и 
филм као форму. Највећи број испитаника привлаче садржај и тематика 
филмова (38%), следе они које на посету инспиришу радозналост и жеља за 
стицањем новог искуства (16%), а потом иду они које занима документарни 
филм уопште (15%). Такође, 15% испитаника долази на фестивал јер се про-
фесионално интересује за етнолошки филм и грађу.

Оно што такође сматрамо да је битно за организаторе ФЕФ-а јесу оцене 
квалитета приказаних филмова које су дали испитаници. На скали која се 
креће од лош до одличан, само 9% оцењује фестивал негативно (осредњи 
и лош). Фестивал позитивно оцењује чак 78% испитаника, међу којима се 
највише њих опредељује за категорију „добар“, 54% од укупног броја испи-
таника који дају позитивну оцену. Гледајући ове податке, види се да већина 
испитаника или позитивно оцењује квалитет приказаних филмова или не 
жели да упути критику ауторима филмова.

Наши испитаници су оцењивали и организацију фестивала одговарајући 
на обједињена два питања: „Шта се Вама лично не допада на фестивалу?“ и 
„Шта би требало променити?“ С обзиром на то да готово половина испита-
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ника није дала одговор на ово питање, не можемо пуно тога да закључимо. 
Прво што овде примећујемо јесте да најмање замерки испитаници имају на 
садржај филмова, што је у директној вези с одговорима на претходно питање 
и високом оценом садржаја. Технички проблеми, организациони проблеми 
и недовољна медијска пропраћеност могу се навести као замерке. Њих 20% 
су дали одговоре на ова питања и одлучили се управо за неку од ове три за-
мерке. Резултате илуструјемо следећим одговорима испитаника:

„Први пут сам ту, али с обзиром да радим у култури, а да нисам сазнала 
раније за фестивал, вероватно би се морао појачаити ПР, пошто је добра 
манифестација у питању.“

испитаница, 29 година, продуценткиња у култури

„С обзиром на то да је фестивал интернационалног карактера, филмови 
би морали да имају превод на енглески језик, а већина нема титлове.“

испитаница, 22 године, студенткиња

„Програм Фестивала осмишљен је врло лоше. Скуп и неразуман. На-
штампати на јефтином папиру све филмове по данима.“

испитаница, 50 година, економисткиња

Међу примедбама које се тичу организације, издвојиле су се и оне које 
се односе на интеракцију с публиком:

„Требало би додати неке садржаје, попут перформанса, који би можда 
привукли још гледалаца и актуализовали програм.“

испитаница, 35 година, антрополошкиња

„Можда је потребан мало спремљенији водитељ програма.“

испитаница, 23 године, бави се пословањем

„Недостају церемонија отварања и затварања.“

испитаник, 55 година, лекар

Замерке није имало 21% испитаних (од оних који су дали одговор на 
ово питање). Замерање недовољне медијске пропраћености, такође сугери-
ше да је потребно да организатори промене став према маркетингу. Анке-
тари који су радили на терену приметили су неке ствари и дали примедбе. 
Често се дешавало да посетиоци пројекција у Етнографском музеју не знају 
када почиње наредни филм или који је уопште филм у питању, јер није било 
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довољно информатора. Велика већина се жалила на загушљиву салу, у којој 
је на неким пројекцијама било и превише људи. Недовољна контрола улаза-
ка и излазака из сале, реметила је мирно посматрање филмова.

Међу анкетираним посетиоцима фестивала, њих 80% посећује и дру-
ге фестивале. Најчешће посећују ФЕСТ, затим Слободну зону и Фестивал 
ауторског филма. Велики проценат ових испитаника сугерише да је публи-
ка ФЕФ-а заинтересована фестивалска публика. На крају анализе дајемо 
преглед места и времена на којима су анкете урађене. У њима се могу ви-
дети фреквенције посећивања у односу на време и локације. Пројекције у 
Етнографском музеју посетило је 75% испитаника, а у УК Пароброд 25%. 
Фестивал је одржан 17–22.10. 2011. године. Првог дана на пројекцијама је 
било 16,2% наших испитаника, другог 18,4%, трећег 24,4%, четвртог 25,6% 
(најпосећенији дан), петог дана фестивал је посетило 9,4% испитаника, 
док је последњег дана пројекцијама присуствовало 6% испитаника. Овде 
се треба оградити јер наведени подаци не указују на посећеност сваког 
дана појединачно, већ само на то колико је испитаника ког дана попунило 
упитник. Наиме, потенцијални испитаници су наводили да су већ попунили 
упитник. До последњег дана је то учинила већина посетилаца. Због тога су 
и логични подаци да је последњег дана попуњен најмањи број упитника. 
Време приказивања филмова поделили смо у две категорије: 1. до 16h и 2. 
после 16h. Током првог временског периода упитнике је попунило 26%, а 
током другог 74% испитаника. Један од важних разлога ниске посећености 
пројекција пре 16h, јесте радно време потенцијалних гледалаца. Анкетари су 
од посетилаца чули замерке да не могу да долазе на преподневне пројекције 
због пословних обавеза.

препоруке

Један од циљева истраживања нам је био да дамо препоруке и савете 
организаторима фестивала на основу резултата истраживања. Препоруке су 
већ дате у оквиру средишњег дела извештаја, па ћемо их сада због преглед-
ности дати и у таксативној форми:
 1. Промоција Фестивала етнолошког филма у регионалним центрима у 

Србији.
 2. Промоција фестивала на интернету (преко социјалних мрежа). 

Појачана промоција путем постера и флајера фестивала. Сарадња с 
медијима, нарочито презентације фестивала на телевизији.

 3. Подаци нам показују да фестивал нема своју сталну публику, те да 
се треба концентрисати на одржавање сталне публике, а не само 
на привлачење нове. Похвалано је да је међу испитаницима висок 
проценат оних који први пут долазе.
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 4. Испитаници оцењују филмове приказане на фестивалу као добре 
или чак одличне, али треба се озбиљно посветити замеркама које 
испитаници имају на рачун организације. Технички и организациони 
проблеми, као и недовољна медијска пропраћеност, јесу главни про-
блеми овог фестивала.

 5. Треба обратити пажњу на замерке анкетара који су били на терену 
и на замерке о пројекцијама пре 16h, на које многи испитаници не 
могу да стигну због обавеза.
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Summary

A wide variety of respondents in terms of education, occupation, age, and motives for visit-
ing the Festival, indicates that the Festival has the capacity to attract people of different structures 
(young adults, employees, pensioners, students, and highly educated people). The collected survey 
data as far as the frequency of attending the Festival and objections from viewers indicate that in the 
future, organizers of the Festival should focus on generating more publicity for the Festival through 
the Internet and on improving specific technical aspects such as subtitles, sound quality, and a 
clearer program scheme. respondents did not have any major objections to the quality of films and 
the Festival in general, and most of them positively evaluated the quality of movies. The analysis of 
the data obtained in this study shows that the Festival audience consists of more women than men, 
of highly educated people, mainly from Belgrade, and that viewers are mostly drawn to the compe-
tition program, most frequently attending the evening screenings at the Ethnographic Museum.


