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РАЗЛИЧИТИХМЕДИЈА1)

Сажетак
Са вре ме ни свет ка рак те ри ше из ме ђу оста лог раз вој но вих 

ме ди ја, и кре и ра ње но ве и дру га чи је пу бли ке. Но ви ме ди ји ути чу 
на сва ко днев ни жи вот, али и на жи вот за јед ни це. Уз кон вен ци о нал-
не ме ди је раз ви ја ју се и ал тер на тив ни ме ди ји (пре све га ин тер нет). 
Основ на од ли ка но вих ме ди ја је кон вер ген ци ја из ме ђу раз ли чи тих 
ме диј ских плат фор ми и ин тер ак тив ност. У овом ра ду ис пи ту је мо 
ва ри ја бле ко је мо гу ути ца ти на из бор ме ди ја, ко ји ће се ко ри сти ти 
као основ ни из вор ин фор ми са ња. Мо гу ли се де фи ни са ти ко ре ла ти 
ко ри шће ња раз ли чи тих ме ди ја? Да ли су то де мо граф ске ка рак те-
ри сти ке (пре све га ста рост, обра зо ва ње и до хо дов ни ста тус), или 
не ке пси хо ло шке ка рак те ри сти ке љу ди. Или до ми нан тан ме диј ко-
ји се ко ри сти за ин фор ми са ње је сте пре вас ход но од ре ђен кул ту-
ро ло шким и дру штве ним ка рак те ри сти ка ма за јед ни це. У ра ду се 
ана ли зи ра ју по да ци кван ти та тив ног ис тра жи ва ња на ре пре зен та-
тив ном узор ку од 1050 гра ђа на Ср би је, ста ри јих од 15 го ди на, ре а-
ли зо ва ног 2008. го ди не. 
Кључ не ре чи: Тра ди ци о нал ни ме ди ји, мо дер ни ме ди ји, мо де ран тип, 

кон зер ва ти ван тип

1)  Рад у окви ру про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град ње де мо крат ских 
ин сти ту ци ја у Ср би ји” ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и жи вот не сре ди не Ре пу-
бли ке Ср би је.
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ТРАДИЦИОНАЛНИИМОДЕРНИМЕДИЈИ–
ДАЛИЈЕМОГУЋЕРАЗГРАНИЧИТИИХ?

Да на шњи свет ка рак те ри ше ди на ми чан раз вој раз ли чи тих 
об ли ка ме ди ја. Ме ди ји ути чу на све аспек те жи во та, не са мо на 
ста во ве гра ђа на, њи хо во по на ша ње, и кул ту ру. Та је ве за не рас ки-
ди ва и уза јам на, и ка ко се раз ви ја ју ме ди ји и њи хо ви са др жа ји и 
но ве тех но ло ги је, та ко се раз ви ја и пу бли ка и дру штво у це ли ни. 
Ме ди ји су да нас све број ни ји, вре ме на је све ма ње, па жња гле да ла-
ца, слу ша ла ца је све сла би ја, а ко ли чи на ин фор ма ци ја је све ве ћа. 
У јед ном бро ју би ло ко јих днев них но ви на, да нас има ви ше ин-
фор ма ци ја не го што су љу ди ра ни је мо гли да при ку пе у то ку це лог 
свог жи во та. Ко му ни ка ци ја је у сва ком тре нут ку мо гу ћа са нај у-
да ље ни јим осо ба ма на дру гом кра ју све та, за хва љу ју ћи мо дер ним 
ме ди ји ма. За по след њих не ко ли ко го ди на ство ре но је то ли ко ин-
фор ма ци ја, ко ли ко и у про те клих не ко ли ко ве ко ва. И то ни је и не ће 
би ти крај. Те ле ко му ни ка ци је се и да ље му ње ви то раз ви ја ју, нај пре 
с аспек та бр зи не и до ступ но сти. Сто га се сте пен на прет ка не ког 
дру штва као и сте пен ње го ве де мо кра тич но сти и сло бо де, про це-
њу је из ме ђу оста лог пре ко раз во ја но вих тех но ло ги ја, као и пре ко 
до ступ но сти раз ли чи тих ин фор ма ци ја и раз ви је но сти ме ди ја. 

По себ но у по след њим де це ни ја ма, ме ди ји се тран сфор ми шу, 
и њих ка рак те ри ше не са мо ве ћи број ме ди ја уну тар кла сич но де-
фи ни са них ме ди ја, не го се усло жња ва и број ал тер на тив них ме ди-
ја. Ме ди је услов но мо же мо по де ли ти на мо дер не и кон вен ци о нал не 
(та је ди стинк ци ја са мо услов на, јер у мо дер не ме ди је спа да ју сви 
они ме ди ји ко ји мо гу да се пред ста ве пре ко ди ги тал не плат фор ме). 
У кон вен ци о нал не би спа да ли штам па, ра дио и ТВ, док је нај до ми-
нант ни ји мо дер ни ме диј ин тер нет. Тра ди ци о нал ни ма сов ни ме ди ји 
као што су ТВ, ра дио и штам па ни су ви ше ефи ка сни у ме ри у ко јој 
су би ли, и не мо гу да за до во ље по тре бу за пра во вре ме ном и кон-
ти ну и ра ном ин фор ма ци јом, ко ја је нео п ход на са вре ме ном чо ве ку 
у сва ком тре нут ку. Упр кос то ме што по сто је но ве фор ме у еми то ва-
њу те ле ви зиј ског сиг на ла, фор ма те ле ви зиј ског про гра ма је оста ла 
ре ла тив но не про ме ње на. Сто га се отво рио про стор за раз вој дру-
гих, са вре ме ни јих об ли ка ме ди ја пре све га ин тер не та, ко ји мо гу 
да обез бе де ин фор ма ци ју у сва ком тре нут ку и у сва кој си ту а ци ји 
(пре ко мо бил них те ле фо на, али и дру гих са вре ме них тех но ло ги ја). 
Раз вој ин тер не та у нај ве ћој ме ри ути че на сма ње ње кон зу ма ци је 
штам пе, али и ра ди ја и те ле ви зи је. Ис тра жи ва ња у све ту су по ка-
за ла да осо бе од 14 до 35 го ди на све ви ше вре ме на про во де ис пред 
ком пју те ра ко ри сте ћи ин тер нет. 
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Ве о ма је те шко у да на шње вре ме раз ли ко ва ти ме ди је. Упра-
во због то га што не ма ја сних гра ни ца из ме ђу ме ди ја; ра дио, штам-
па и те ле ви зи ја има ју сво ја ин тер нет из да ња. Да кле, сва ки ме диј је 
у са да шњем вре ме ну у кон ку рен ци ји са дру гим ме ди ји ма, упра во 
због гу бит ка ја сне гра ни це ме ђу њи ма. Основ на од ли ка мо дер них, 
са вре ме них ме ди ја је ин тер ак тив ност и кон вер ген ци ја. Кон вер ген-
ци ја се упра во од но си на раз ли чи те плат фор ме јед ног истог ме ди-
ја, на гу бље ње гра ни ца ме ђу њи ма. Већ да нас ве ћи на ме ди ја има 
ди ги тал ну плат фор му (и штам па и ра дио и те ле ви зи ја). Дру га ва-
жна од ли ка но вих ме ди ја је ин тер ак тив ност, да кле не ма па сив ног 
по сма тра ња ин фор ма ци ја ко је се пла си ра ју из јед ног цен тра, већ 
пу бли ка у ве ли кој ме ри мо же да кре и ра не ки са др жај. Да кле, пред-
ност ин тер не та у од но су на ТВ је нај пре у ин тер ак тив но сти, ко ја је 
у су прот но сти од па сив ног се де ња ис пред те ле ви зо ра или спо рог 
чи та ња штам пе. Ве ли ки успех но вих ме ди ја упра во ле жи у ин тер-
ак ци ји са пу бли ком, у ко јој она кре а тив но мо же да уче ству је у кре-
и ра њу про гра ма. Са да се но ви ме ди ји мо гу ко ри сти ти као пре тра-
жи ва чи. Ка ко се ме ња плат фор ма и из глед ме ди ја, та ко се ука зу је 
ве ли ка по тре ба и за за кон ском ре гу ла ти вом но вих ме ди ја, као и за 
кон тро лом и се лек ци јом ин фор ма ци ја. Док су ра ни је ме ди ји (ме-
диј ски цен три) би ли ти ко ји су чу ва ли и од лу чи ва ли ка кве ће се 
ин фор ма ци је пла си ра ти, са да се ин тер нет на мет нуо као ме диј ко-
ји се лек ту је ин фор ма ци је. Раз ви ја ју се но ви об ли ци ко му ни ка ци је: 
„so cial net wor king“ и „on-li ne ga mes“, ко ји су по себ но по пу лар ни 
код мла ђе по пу ла ци је. Они пред ста вља ју сво је вр сну раз ме ну иде ја 
и ин фор ма ци ја, и ве о ма су при влач ни ме дју мла дјом по пу ла ци јом. 

Но ве тех но ло ги је та ко ђе се раз ли ку ју по ме сту кон зу ми ра ња 
у од но су на кон вен ци о нал не ме ди је. Док се кон вен ци о нал ни ме-
ди ји (те ле ви зи ја и ра дио) нај че шће кон зу ми ра ју код ку ће, у по ро-
дич ном окру же њу, до тле се мо дер ни ме ди ји мо гу пра ти ти би ло где 
(пре ко мо бил ног те ле фо на, у ин тер нет ка фе и ма, на по слу). Кон-
вен ци о нал ни ме ди ји под ра зу ме ва ју пре све га про цес ком про ми са 
и уса гла ша ва ња са око ли ном, кон сен зу са о то ме шта ће се пра ти ти 
и у ком тре нут ку. Док су мо дер ни ме ди ји ис кљу чи во ин ди ви ду-
ал ни чин, да кле за ви се од од лу ке по је дин ца ко ји их кон зу ми ра, и 
ко ји пот пу но сам и у скла ду са сво јим по тре ба ма и же ља ма до но си 
од лу ку о то ме шта и где ће кон зу ми ра ти. Мо же мо ре ћи да се ср-
ха но вих ме ди ја раз ли ку је, као и на чин при ку пља ња и пла си ра ње 
ин фор ма ци ја. Ге не рал но, све на ве де но су ге ри ше нео п ход ност за 
ре ви ди ра њем схва та ња ме ди ја у це ли ни.

Об зи ром да је ин тер нет но ви ме диј, ко ји се тек раз ви ја, при-
род но је да по сто је ве ли ке раз ли ке у ње го вој при сут но сти и раз-
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во ју у ра зним зе мља ма. Пре ма рас по ло жи вим и јав ним по да ци ма 
За во да за ста ти сти ку, пе не тра ци ја ин тер не та у Ср би ји је 36.7% (то 
је про це нат до ма ћин ста ва ко ја по се ду је ин тер нет при кљу чак у Ср-
би ји пре ма нај но ви јим по да ци ма За во да за ста ти сти ку за 2009. го-
ди ну). У Ср би ји је 38.1% ли ца ко ри стио Ин тер нет у по след ња 3 
ме се ца, 3.6% ис пи та ни ка ко ри сти Ин тер нет пре ви ше од 3 ме се ца, 
а 1.9% пре ви ше од го ди ну да на. То је по ве ћа ње од 3.5% у од но су 
на 2007. го ди ну. За раз у ме ва ње и про у ча ва ње на чи на на ко ји осо-
бе ко ри сте ме ди је по треб но је ана ли зи ра ти не са мо ин ди ви ду ал не 
раз ли ке (што се де лом при ка зу је у овом ра ду), већ и чи тав сплет и 
кон текст дру штве них ка рак те ри сти ка и од ли ка јед ног дру штва. У 
овом ра ду про у ча ва мо ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке, и на чин на 
ко ји оне ути чу на из бор до ми нант ног ме ди ја за ин фор ми са ње. 

Све на ве де но до но си но ве иза зо ве за ис тра жи ва че ме ди ја. 
По сто је ће ме то до ло ги је не мо гу у пот пу но сти да од го во ре на но ве 
иза зо ве. Та ко је кла си чан ис тра жи вач ки при ступ не а де ква тан у ис-
пи ти ва њу на чи на кон зу ми ра ња но вих ме ди ја и но вих тех но ло ги ја 
ме ђу мла ђом по пу ла ци јом. У обла сти пси хо ло ги је ме ди ја ис пи ту је 
се ве за пси хо ло шких осо би на лич но сти на кон зу ми ра ње од ре ђе них 
ме ди ја (Huh, 2008). На и ме, фре квент ност ко ри шће ња и пер цеп ци ја 
од ре ђе них ме ди ја се мо же по ве за ти са ка рак те ри сти ка ма лич но сти. 
Ко ри шће ње за ви си од то га ка ко се пер ци пи ра ју атри бу ти ме ди ја, 
пре све га: јед но став ност ме ди ја, ко ри сност и ин те рес. Да кле, пер-
цеп ци ја на ве де не три гру пе атри бу та мо же ути ца ти на сте пен ко ри-
шће ња од ре ђе них ме ди ја. От кри ве но је да се за гле да ње те ле ви зи је 
ве зу ју сле де ће ка рак те ри сти ке: осе ћа ње сре ће, ини ци ја ти ве, ре-
лак са ци је, бли зи не ци ља, ла ко ће (Sjo berg, 2007). Та ко ђе, ве зу је се 
ни зак ни во кон цен тра ци је, не га тив них емо ци ја, ак ти ва ци је и при-
су ства дру гих. По сто је не ке сту ди је ко је по ве зу ју гле да ње те ле ви-
зи је са кон зу ма ци јом ал ко хо ла. Те ле ви зи ја као из вор ин фор ма ци ја 
по себ но по ста је до ми нан та у кри зним си ту а ци ја ма. У Аме ри ци у 
кри зним си ту а ци ја ма 54% по пу ла ци је на во ди ТВ као глав ни из вор 
ин фор ми са ња (Fischoff, 2004). Мо жда су ово са мо не ки од раз ло га 
до ми на ци је те ле ви зи је као ме ди ја. Да кле, основ ни мо ти ви за ко ри-
шће ње ме ди ја су: ин фор ми са ње и за ба ва. Ипак су де ћи по са др жа ју 
по сто је ћих ме ди ја, за ба ва је ва жни ја од ин фор ми са ња. 

Шта је основ ни по кре тач за ко ри шће ње раз ли чи тих ме ди ја? 
Да ли су то де мо граф ске ка рак те ри сти ке осо ба (ста рост, ме сто жи-
вље ња, со ци јал на кла са) или пси хо ло шке ка рак те ри сти ке? Или су 
то пре кул ту ро ло шки и дру штве ни фак то ри. У овом ра ду по ку ша-
ли смо да от кри је мо да ли по сто је не ке ка рак те ри сти ке љу ди ко је 
би де тер ми ни са ле њи хов од нос пре ма од ре ђе ним ме ди ји ма (пре-
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вас ход но де мо граф ске и не ке пси хо ло шке ва ри ја бле). Ис ко ри сти ли 
смо јед ну уоби ча је ну ска лу жи вот ног сти ла. То је сет од 24 пи та ња, 
пре ма ко ји ма ис пи та ни ци ис ка зу ју сте пен сла га ња. Од но се се пре-
вас ход но на жи вот ни стил, и спе ци фич но став пре ма но вим тех но-
ло ги ја ма. Од го во ре на ова пи та ња (ко ја су да та у об ли ку ска ле) смо 
до ве ли у ве зу са до ми нант ним из во ром ин фор ми са ња (по ну ђе ни су 
би ли: те ле ви зи ја, ин тер нет, штам па и ра дио). 

МЕТОД

У овом ра ду, као што је већ на ве де но, ће мо по ку ша ти да от-
кри је мо ка ко се раз ли чи те вр сте ме ди ја пер ци пи ра ју ме ђу гра ђа-
ни ма Ср би је, као и да ли по сто ји раз ли ка из ме ђу љу ди ко ји пре-
фе ри ра ју од ре ђе ну вр сту ме ди ја. Ис тра жи ва ње2) спро ве де но на 
ре пре зен та тив ном узор ку гра ђа на Ср би је, ста ри јих од 15 го ди на, 
ве ли чи не 1050 ис пи та ни ка (у про се ку има од 120 - 140 узо рач ких 
та ча ка). Ве ли чи на циљ не по пу ла ци је ко ја је овим узор ком ре пре-
зен то ва на је 6,321,000 и ре зул та ти пред ста вља ју ми шље ње те по-
пу ла ци је. На чин при ку пља ња по да та ка је те рен ска ан ке та ра ђе на у 
до ма ћин ству код ис пи та ни ка, „ли цем у ли це“. Тип узор ка је тро е-
тап ни стра ти фи ко ва ни слу чај ни узо рак, у ви ше ета па. Пр ва ета па 
је из бор те ри то ри ја би рач ког ме ста (око 200 до ма ћин ста ва) би ра на 
са ве ро ват но ћом про пор ци о нал ном ве ли чи ни. По том се до ма ћин-
ства би ра ју ме то дом слу чај ног ко ра ка од за да те адре се. Тре ћи ко-
рак је би ра ње чла на до ма ћин ста ва ко ји ће ди рект но би ти ис пи ти-
ван, од но сно уче ство ва ти у ис тра жи ва њу, при ме ном Киш та бли ца. 
Стра ти фи ка ци ја узор ка се вр ши на осно ву ти па на се ља (ур бан/ру-
рал) и шест гео-еко ном ских ре ги о на. Ис тра жи ва ње је спро ве де но 
ав гу ста 2008. го ди не.

Ко ри шће не су сле де ће ста ти стич ке тех ни ке за ана ли зу ва ри-
ја бли: фак тор ска ана ли за, ко ре спо дент на ана ли за, и де скрип тив на 
ста ти сти ка. 

РЕЗУЛТАТИ

Да би смо от кри ли да ли се осо бе мо гу раз ли ко ва ти и ка ко се 
раз ли ку ју у свом од но су пре ма но вим тех но ло ги ја ма, ко ри сти ли 
смо фак тор ску ана ли зу. Ка ко се ви ди у та бе ли 1 из дво ји ла су се 
два фак то ра (та бе ла 1). У та бе ли су при ка за ни ко е фи ци ен ти ли-
2)  Ис тра жи ва ње ре а ли зо вао Strategic Makreting, фи нан си рао IREX (уз по др шку USAID)
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не ар них ко ре ла ци ја сва ке ме ре не ва ри ја бле и глав них ком по нен ти 
(фак то ра). 

Та бе ла 1: Ста во ви пре ма но вим тех но ло ги ја ма -  
фак тор ска ана ли за (Prin ci pal Com po nent Analysis)

 МО ДЕ-
РАН ТИП

КОН ЗЕР ВА-
ТИ ВАН ТИП

За се бе бих ре као да пра тим мо дер не трен до ве 0.76
Спре ман сам да за не што пла тим ви ше 0.66
Ве о ма ми ва жно да имам са вре ме ни мо бил ни те ле фон 0.71
Осла њам се на опро ба не и по у зда не мар ке ко је ку пу јем 0.52
Нер ви ра ју ме ре кла ме у ме ди ји ма 0.32
Ме ди ји се код нас пре ви ше ба ве скан да ли ма 0.53
Го во рим до бро бар је дан свет ски је зик 0.62
Че сто пу ту јем у ино стран ство 0.50
Во лим да по се ћу јем за ба ве и клу бо ве 0.75
Ви ше во лим да са при ја те љи ма ор га ни зу-
јем кућ но дру же ње, не го да из ла зим у град 0.47
Ба вим се спорт ским и ре кре а тив ним ак тив но сти ма 0.63
Нај ви ше сло бод ног вре ме на про во-
дим код ку ће са сво јом по ро ди цом -0.44 0.46
Ре дов но се ин фор ми шем о мо ди и трен до ви ма 0.72
Че сто по се ћу јем би о скоп, по зо ри ште, из ло-
жбе или не ка дру га кул тур на де ша ва ња 0.59

У ско ро сва ком тре нут ку сам ин фор-
ми сан о ста њу свог ра чу на 0.47
По гле дам де таљ ни је ме ди је СА-
МО ако се не што ва жно до го ди ло 0.45
Услед раз во ја са вре ме не тех но ло ги-
је љу ди се све ви ше оту ђу ју 0.57
Бит но ми је да бу дем у то ку са де ша ва њи-
ма у обла сти са вре ме не тех но ло ги је 0.70

До стиг ну ћа са вре ме не тех но ло ги је за ме-
не су пре ви ше ком пли ко ва на -0.41

По ја ва 3Г тех но ло ги је у обла сти мо бил-
не те ле фо ни је за ме не пу но зна чи 0.62

Скло ни ји сам спон та ном не го пла ни ра ном 0.32

Ex trac ti on Met hod: Prin ci pal Com po nent Analysis
Из та бе ле су из бри са ни ко е фи ци јен ти ма њи од 0.30, ра ди 

пре глед но сти по да та ка. Два до би је на фак то ра опи су ју два раз ли-
чи та ти па љу ди. Пр ви мо же би ти на зван мо де ран, а дру ги кон зер ва-
ти ван или тра ди ци о на лан. Да кле из дво ји ла су се два фак то ра: мо-
деран (по сто ји за ин те ре со ва ност за но ве тех но ло ги је и спрем ност 
да се ко ри сте) и конзервативан (мо дер не тех но ло ги је се до жи вља-
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ва ју као узрок оту ђе ња ме ђу љу ди ма). Мо де ран тип ка рак те ри ше 
не са мо пра ће ње но вих трен до ва у сфе ри тех но ло ги ја (мо бил ни 
те ле фо ни, 3Д тех но ло ги ја) и ин фор ми са ња, већ и по зна ва ње свет-
ских је зи ка, пу то ва ња у ино стран ство, ак тив ног дру же ња и че стог 
из ла же ња, ба вље ња спорт ским ак тив но сти ма, отво ре но сти за но ве 
иде је и про ме не на свим по љи ма. Мо же се ре ћи да је то је дан тип 
осо бе ко ји ка рак те ри ше мо дер ност на свим по љи ма, па та ко и у по-
гле ду ин фор ми са ња и но вих тех но ло ги ја. С дру ге стра не, кон зер-
ва ти ван тип је пре вас ход но окре нут ка по ро ди ци, не ин фор ми ше 
се бла го вре ме но, ми сли да но ве тех но ло ги је оту ђу ју љу де, не во ли 
про ме не. 

По ред ја сних раз ли ка ова два ти па лич но сти (по основ ним 
па ра ме три ма – еле мен ти ма ко ји су на ве де ни), по сто ји и раз ли-
ка у до ми нант ном на чи ну ин фор ми са ња. Да би смо ис пи та ли ка-
ко се раз ли ку ју два да та ти па лич но сти по до ми нант ном из во ру 
ин фор ми са ња, ко ри сти ли смо ко ре спо дент ну ана ли зу, јер она да је 
аде кват ни је од го во ре на по ста вље на пи та ња. Бу ду ћи да сва ко од 
два ску па из вор них, тј. ме ре них ва ри ја бли ре пре зен ту је од ре ђе ну 
област ис тра жи ва ња, број ва ри ја бли у сва ком ску пу мо же у овој 
ста тит стич кој тех ни ци би ти ве ли ки. У овом ис тра жи ва њу смо ко-
ри сти ли два ску па ва ри ја бли: пси хо ло шки ста во ви пре ма но вим 
тех но ло ги ја и основ ни ме диј за ин фор ми са ње. Об зи ром да је у ана-
ли зу укљу чен ве ли ки број ва ри ја бли не би би ло мо гу ће за кљу чи ти 
би ло шта из огром ног бро ја по је ди нач них ко е фи ци је на та ко ре ла-
ци је, од лу чи ли смо се за ко ре спо дент ну ана ли зу, да би смо до би ли 
од го вор на пи та ње да ли по сто ји по ве за ност из ме ђу ста во ва пре-
ма но вим тех но ло ги ја ма и не ким жи вот ним на ви ка ма, и основ ним 
ме ди јем пре ко ко га се при ку пља ју ин фор ма ци је (до ми нант ним, 
основ ним ка на лом ин фор ми са ња). Ре зул та ти и раз ли ке су при ка за-
не на гра фи ку 2 и у та бе ли 3. 

Ка ко се ви ди из по да та ка, осо бе ко је ко ри сте Ин тер нет као 
глав ни об лик ин фор ми са ња скло ни је су спон та ном, че шће го во-
ре свет ске је зи ке, пу ту ју у ино стран ство, дру же се и из ла зе, ни су 
оп те ре ће ни фи нан сиј ском си ту а ци јом. Осо бе ко ји ма је ин тер нет 
глав ни из вор ин фор ми са ња од ли ку је отво ре ни је и мо дер ни је ста-
но ви ште пре ма но вим тех но ло ги ја ма, мод ним трен до ви ма. Та ко-
дје њи хов жи вот ни стил је спон та ни ји, во ле че сте про ме не, че шће 
пу ту ју у ино стран ство и го во ре ви ше стра них је зи ка. Јед ном реч-
ју пред ста вља ју мо де ран тип лич но сти (она ко ка ко је он опи сан 
и пред ста вљен фак тор ском ана ли зом). На су прот њи ма кон вен ци-
о нал не ме ди је ко ри сте по ро дич ни љу ди, су о че ни са не до стат ком 
сло бод ног вре ме на, ко је нај че шће про во де у кру гу по ро ди це, од но-
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сно кон зер ва тив ни тип љу ди. Осо бе ко је се ин фор ми шу пре ко кон-
вен ци он ла них, тра ди ци о нал них ме ди ја од ли ку је је дан уме ре ни ји 
жи вот ни стил, че шће се дру же са при ја те љи ма код ку ће не го што 
из ла зе, окре ну ти су по ро ди ци, не ма ју вре ме на за ин фор ми са ње и 
ин фор ми шу се де таљ но са мо уко ли ко се не што ва жно до го ди ло. За 
њих иако је у по сле њим го ди на ма до шло до на глог раз во ја но вих 
ме ди ја, „ста ри до бри ТВ и да ље је не за мен љив“. Де мо граф ске ка-
рак те ри сти ке осо ба ко је се ин фор ми шу пре ко ин тер не та и оних ко-
ји се ин фор ми шу пре ко дру гих ме ди ја та ко дје се раз ли ку ју. Осо бе 
ко ји ма је ин тер нет основ ни за ин фор ми са ње у це ли ни су: пре вас-
ход но му шкар ци, нео же ње ни/ не у да ти, за по сле ни, сту ди ра ју, мла-
дја по пу ла ци ја (до 39 го ди на ста ро сти).

Мо же мо за кљу чи ти да се гру пи шу осо бе ко је се ин фор ми шу 
пре ко тра ди ци о нал них ме ди ја, по за јед нич ким ста во ви ма и де мо-
граф ским ка рак те ри сти ка ма, на су прот мла ђим осо ба ма ко је се ин-
фор ми шу пре ко ин тер не та. При ка за на раз ли ка ме ђу њи ма ука зу је 
ка ко на пси хо ло шке та ко и на со ци о де мо граф ске раз ли ке из ме ђу 
ове две гру пе.
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График 2: Психолошки корелати и основни медиј за информисање - коресподентна анализа

Vazno mi je da budem dobro 
informisan

Pratim moderne trendove

Spreman sam da platim vise 

Va?no da imam savremeni 
mobilni telefon

Oslanjam se na isprobane 
marke 

Ne interesuje me moja 
finansijska situacija u 

buducnosti

Nerviraju me reklame u 
medijima

Nedostaje mi vreme za bolju 
informisanost

Mediji se previse bave 
skandalima

U Srbiji postoje i objektivni 
mediji

Govorim dobro bar jedan 
svetski jezik 

Èesto putujem u inostranstvo

Volim da poseæujem zabave i 
klubove

Volim da sa prijateljima 
organizujem kuæno dru?enje

Bavim se sportom

Najvise slobodnog vremena 
provodim kod kuæe 

Redovno se informisem o 
modi i trendovima

Èesto poseæujem bioskop, 
pozoriste, izlo?be

Informisan sam o stanju 
svog raèuna

Pratim medije ako se nesto 
va?no dogodi

Razvoj tehnologije otudjuje 
ljudi 

Bitno mi je da budem u toku u 
oblasti savremene 

tehnologije

Dostignuæa savremene 
tehnologije su komplikovana

3G tehnologije puno znaèi 

Savremena tehnologija 
olaksava ?ivot

Sklon sam spontanom

Otvoren sam za nove ideje

Volim promene u ?ivotu

TV
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Г рафик 2: П си хо лошки  ко ре лати и осн овни  медиј 
за  инф ор ми сање -  ко рес поде нтна а на лиза
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Та бе ла 3: Ста ти стич ка осно ва ко ре спо дент не  ана ли зе из  
при ка за ног гра фи ка, хо ри зон тал не и вер ти калне 

коорди нат не вред но сти за да тих ва ри ја бли
Скор на 
ди мен-
зи ји X

XY 
scat ter 2

XY 
scat-
ter 3

0.07 Ва жно ми је да бу дем до бро ин фор ми сан -0.04
-0.56 Пра тим мо дер не трен до ве -0.12
-0.45 Спре ман сам да пла тим ви ше -0.06
-0.29 Ве о ма ми је ва жно да имам са вре ме ни мо бил ни те ле фон 0.11
-0.51 Осла њам се на ис про ба не и по у зда не мар ке -0.17

-0.16 Не ин те ре су је ме ка ква це би ти мо ја фи-
нан сиј ска си ту а ци ја у бу дућ но сти 0.59

0.19 Нер ви ра ју ме ре кла ме у ме ди ји ма -0.09

0.34 Ка да бих имао ви ше вре ме на био би бо-
ље ин фор ми сан о зби ва њи ма у дру штву 0.37

0.24 Ме ди ји се код нас пре ви ше ба ве скан да ли ма 0.10
0.51 У Ср би ји по сто је и објек тив ни ме ди ји 0.22
-1.03 Го во рим до бро бар је дан свет ски је зик -0.35
-0.78 Че сто пу ту јем у ино стран ство 0.37
-0.99 Во лим да по се ћу јем за ба ве и клу бо ве 0.42
0.51 Во лим да са при ја те љи ма ор га ни зу јем кућ но дру же ње -0.50
-0.65 Ба вим се спорт ским и ре кре а тив ним ак тив но сти ма -0.04

0.79 Нај ви ше сло бод ног вре ме на проводим 
код ку ће са по ро ди цом -0.53

-0.42 Ре дов но се ин фор ми шем о мо ди и трен до ви ма -0.48
-1.03 Че сто по се ћу јем би о скоп, по зо ри ште, из ло жбе 0.13
0.16 У сва ком тре нут ку сам ин фор ми сан о ста њу свог ра чу на -0.19

0.11 По гле дам де таљ ни је ме ди је СА-
МО ако се не што ва жно до го ди ло 0.04

0.44 Услед раз во ја са вре ме не тех но ло ги-
је љу ди се све ви ше оту ђу ју 0.25

-0.39 Бит но ми је да бу дем у то ку у обла-
сти са вре ме не тех но ло ги је 0.44

0.65 До стиг ну ћа са вре ме не тех но ло ги-
је су пре ви ше ком пли ко ва на 0.68

-0.43 По ја ва 3Г тех но ло ги је у обла сти мо бил-
не те ле фо ни је за ме не пу но зна чи 0.12

0.16 До стиг ну ћа са вре ме не тех но ло ги-
је олак ша ва ју сва ко днев ни жи вот 0.21

-0.47 Скло ни ји сам спон та ном не го пла ни ра ном -0.21
-0.11 Увек сам отво рен за но ве иде је -0.36
-0.05 Во лим да ми се у жи во ту де ша ва ју не ке про ме не -0.19
0.17 ТВ -0.14
0.10 ШТАМ ПА -0.42
0.59 РА ДИО 0.39
-0.64 ИН ТЕР НЕТ 0.18
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JasnaMilosevicDjordjevic

PSYCHOLOGICALANDDEMOGRAPHIC
COLLERATESINTHEUSEOFVARIOUSMEDIA

Summary
Contemporary world has been characterized by development of 

new media, among other things, and also by creation of a new and dif-
ferent public. The new media have been influencing everyday along 
with the life of the communities. Along with development of conven-
tional media, there came development of alternative media, too (Inter-
net, before all). One basic characteristic of new media is the conver-
gence between different media agenda and interactivities. In this text 
author analyzed the variables that could possibly influence the choice 
of the media to be used as a basic source of information. The ques-
tion is - could the correlates in the use of different media be defined 
at all? Is it demographic characteristics (before all, the age, education 
and income), or certain psychological characteristics of the people in 
question? Or could it be that the dominant media that is being used for 
purpose of informing is primarily defined by cultural and social charac-
teristics of the community? In this text the author also analyzed the data 
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on quantitative research on a representative sample consisting of 1.050 
citizens of Serbia older than the age of fifteen that had been performed 
in 2008.
Key Words: traditional media, modern media, modern type, conservative type
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