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ИСТРАЖИВАЊЕ ПУБЛИКЕ НА ПРОЈЕКТУ „НОВИ САД – БИОДИВЕРЗИТЕТСКИ ГРАД”  

(Novi Sad – BiodiverCity) 

Сажетак 

У раду су представљени резултати истраживања публике, спроведеног у Градској 
библиотеци у Новом Саду, у оквиру пројекта „Нови Сад – биодиверзитетски град”, 
средином 2021. године, путем упитника. Почетно истраживање спроведено је у циљу 
испитивања степена заинтересованости грађанства за активан ангажман у европској 
„зеленој” иницијативи. Пројекат „Нови Сад – биодиверзитетски град” део је пројеката 
Европске комисије BiodiverCities и Experiments of Engagement in Libraries, у којем је Градска 
библиотека у Новом Саду учествовала међу 10 јавних библиотека из држава чланица 
Европске уније. 

Како циљеви пројекта проистичу из Агенде 2030 Уједињених нација и њених одрживих 
циљева, Стратегије биодиверзитета за 2030 Европске уније и низа међународних и 
домаћих регулатива, у нашем фокусу били су очување урбаног биодиверзитета и развој 
одрживих градова, те смо испитали степен интересовања грађана и грађанки Новог Сада 
за одређене теме из области здравља и заштите животне средине. Истражили смо у којој 
су мери грађани упознати с појмом биодиверзитета и колико је присутна свест о његовом 
значају у урбаним животним условима. Исто тако, сазнали смо да ли суграђани препознају 
просторе с позитивним еколошким потенцијалом у свом окружењу и колика је њихова 
спремност да узму активно учешће у осмишљавању њиховог унапређења, подносећи 
предлоге надлежним структурама. 

Након иницијалне анкете, по завршетку сваке од спроведених активности на пројекту 
извршено је истраживање којем је циљ био да се утврди да ли су одабрани формат, 
садржај и предавачи одговарали очекивањима учесника, као и у којој мери учесници 
желе додатно да се ангажују. Предлози, сугестије и иницијативе драгоцени су 
квалитативни резултати пројекта. 

Резултати истраживања имају шири друштвени значај, јер дају базу за креирање развојне 
политике библиотека, посебно оних у урбаним срединама, дајући основе за даље 
истраживачке подухвате и пројекте који се тичу грађанског ангажмана у вези са питањима 
од значаја за локалну заједницу. 
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AUDIENCE RESEARCH ON THE "NOVI SAD – BIODIVERCITY" PROJECT  
(Novi Sad – Biodiverzitetski Grad) 

Summary 

The paper presents the results of an audience research, conducted in Novi Sad City Library, 
within the project "Novi Sad - BiodiverCity", in the mid 2021, through a survey. The initial 
research was conducted in order to examine citizens’ interest in active engagement in the 
European "green" initiative. The project is part of the European Commission's projects 
BiodiverCities and Experiments of Engagement in Libraries, in which the Library participated 
among 10 public libraries from EU member states. 

As the project’s goals derive from the United Nations Agenda 2030 and its sustainable goals, 
the European Union's Biodiversity Strategy for 2030 and a number of international and 
domestic regulations, our focus was urban biodiversity preservation and sustainable cities 
development, so we examined citizens’ interest in certain topics in the field of health and 
environmental protection. We investigated the extent to which citizens are familiar with the 
concept of biodiversity and the level of awareness of its importance in urban living conditions. 
We also learned whether fellow citizens recognize areas with positive environmental potential 
and if they’re willing to take part in their design, submitting proposals to the relevant 
structures. 

After the initial survey, at the end of each project activity a research was conducted to 
determine whether the selected form, content and lecturers met the expectations of the 
participants, as well as the extent to which the participants want to engage further. Given 
proposals, suggestions and initiatives are valuable qualitative results of the project. 

The results of the research have a wider social significance, because they provide a basis for 
creating libraries’ development policy, especially those in urban areas, providing a starting 
position for further research undertakings and projects related to civic engagement on issues of 
importance to the local community. 
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