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Сажетак
Фо кус је на ис тра жи ва њу де ло ва ња но вих ме ди ја и тек тон-

ским по ре ме ћа ји ма уну тар струк ту ре но ви нар ских жан ро ва, по-
себ но ве сти. Тра ди ци о нал на кон цеп ци ја ауто ри та тив них ме ди ја 
по сте пе но се уру ша ва, ка рак тер дру штве них ели та и вр ше ња вла-
сти та ко ђе се ме ња, угро жа ва ју ћи гра ђан ску функ ци ју но ви нар ства. 
Но ви об ли ци ко му ни ка ци је упра вља ју ствар но шћу: ре ал на по ру ка 
се ме ња сли ком, кри тич ка ду би на – есте ти зо ва ном по вр ши ном, а 
ар гу мен та ци ја и ис тра жи вач ки не ми ри по вла че пред слат ко ре чи-
вим по ли тич ким уве ра ва њи ма, за ба вом и сен за ци ја ма. Огра ни че на 
па жња пу бли ке за си ћу је се нео гра ни че ним ко ли чи на ма ин фор ма-
ци ја, док усме ра ва ње са др жа ја у мул ти ме ди ји ма под при ти ском 
ди ги тал не ме три ке и на кло но сти пу бли ке про из во ди еко ном ски 
про мет и иде о ло шки ути цај, не за ви сно од јав ног ин те ре са. Моћ 
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упра вља ња се се ли ка ства ра њу и пре зен та ци ји до га ђа ја и ин фор-
ма ци ја, гра ђе њу дру штве них ве за и ла жне хо мо ге но сти као ма гло-
ви тих иде а ла јед на ко сти и за до вољ ства. Ди ги тал на ре во лу ци ја ме-
ња етич ку, по ли тич ку и ко му ни ко ло шку прак су, отва ра ју ћи но ву 
па ра диг му у бит ка ма за упра вља њем јав ним мне њем!
Кључ не ре чи: ве сти, ко му ни ка ци о ни про стор, ди ги та ли за ци ја,  но ви 

жур на ли зам, де мо крат ски де фи цит, јав но мне ње.
Ци ви ли за ци ја је са но вим ми ле ни ју мом кро чи ла на но ву те-

ри то ри ју, ура ња ју ћи у свет  ди ги тал них сли ка, СМС по ру ка, елек-
трон ских меј ло ва, ин тер нет пре тра га, Ју-тјуб ви део-се квен ци, 
Феј сбу ка и Тви те ра, да ун ло до ва ња и дру штве них мре жа, мул ти-
пли ку ју ћи ин фор ма тив но окру же ње и про из во де ћи но ве, ди ги тал-
не го ми ле. Свет је та ко нео сет но по стао за ро бље ник соп стве них 
тех но ло шких от кри ћа, за ве ден све при сут но шћу мо бил них те ле фо-
на, ин тер нет ко нек ци ја или ин тер ак тив них мул ти ме диј ских мре жа 
ко је пер ма нент ним ди ги тал ним ве за ма кре и ра ју но ве дру штве не 
на ви ке, по тре бе и ми шље ња. Ме диј ске сту ди је бр зо су се усме ри ле 
ка но вим ко му ни ка ци о ним то ко ви ма, њи хо вом исто риј ском и ин-
сти ту ци о нал ном кон тек сту,1)уоча ва ју ћи тран сфор ма ци ју мејнстрим 
ме ди ја и хе ге мо ни ју еко ном ске нео ли бе рал не па ра диг ме,2) али се 
вр ло ма ло ко му ни ко ло га при хва ти ло об ја шње ња тран сфор ма ци је 
но вин ских ве сти и ин тер пре та ци је ме диј ских са др жа ја.3) Ди ги тал-
ни ме ди ји про из во де ди ги тал не го ми ле, ме ња ју ћи тра ди ци о нал но 
струк ту и ра ње јав ног мне ња. При ват на ауто но ми ја гра ђа на ви ше 
ни је иста, јер са др жај пер со нал ног ра чу на ра у тре нут ку мо же по-
ста ти део ин фор ма ци о ног дру штва, док се лич ни про стор мул ти-
ме диј ским ко му ни ци ра њем де ли са ми ли о ни ма дру гих љу ди, ко ји 
сва ког тре нут ка мо гу да нам пре не су не што но во, дру га чи је, да нас 
под се те или опо ме ну на не што што смо за бо ра ви ли или мо жда хте-
ли да по ти сне мо из се ћа ња. Де мо крат ска за јед ни ца функ ци о ни ше 
под усло вом по сто ја ња сло бод них и јед на ких гра ђа на ко ји рав но-
прав но при ма ју и да ју ин фор ма ци је, при че му јав на сфе ра по сто ји 
као зо на по сре до ва ња из ме ђу вла сти и др жа ве. То ко ви ме диј ских 
по ру ка (ве сти, из ве шта ја, ре пор та жа, из ја ва, ко мен та ра...) бит но 
ути чу на кре и ра ње дру штве не ре ал но сти, при че му моћ ме ди ја по-
ста је све из ра же ни ја.   

Те о риј ска збу ње ност по сле ди ца је бур не и не пред ви ди ве 
при ро де ме диј ског де ло ва ња, ко ја по ред са др жај не и из ра жај не 

1)  Ви де ти Der vin&Hu e sca, 1997; Car pen ti er et al., 2003; Dow ning, 2004, итд.

2) Ви де ти Druc kman, 2004; Ha ber mas, 2005; Хадл, 2008, итд.

3) Ви де ти Qu inn, 2005; Za drayec, 2008; Po wers, 2009. итд. 
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струк ту ре под ра зу ме ва све бр же и уоч љи ви је гу бље ње вре мен-
ско-про стор них ди мен зи ја. Сна га ме ди ја по ста ла је ве ћа но ика да, 
јер је све број ни ји и раз ма же ни ји ауди то ри јум све ви ше пот па дао 
под ути цај ме диј ских тво ре ви на ко је су увек про из вод не чи јих ин-
те ре са. Мек до нал ди за ци ја дру штва, као све при су тан те о риј ски 
кон цепт,4) зна ча јан за бу ду ћа ис тра жи ва ња со ци о ло шких од но са, 
еви дент на је и у сфе ри ма сов ног ко му ни ци ра ња, ко је про то ком 
вре ме на до би ја ка рак те ри сти ке за пад них обра за ца вред но сти (де-
ло твор ност, ис пла ти вост, пред ви ди вост и кон тро лу), при ме ре но 
те о ри ји ра ци о на ли за ци је Мак са Ве бе ра. Мо гућ ност нео гра ни че ног 
бро ја ин фор ма ци ја при вид но је обо га ти ла број ни ауди то ри јум ме-
диј ских ве сти, али је пу бли ка убр зо уви де ла да кван ти тет са со бом 
но си мно штво кон фек циј ски уни си о них са др жа ја, бо гат ство истог 
ко је за си ћу је и оп те ре ћу је чо ве ко ва чу ла. Ако су у про шло сти ин-
фор ма ци је би ле рет кост са да су по ста ле део ме ћа ве ко ја сва ко днев-
но оба си па пла не ту (фе но мен ин фор ма циј ског овер ло у да или ин-
фор ма циј ског оби ља). Јед ном реч ју, све ви ше раз ли чи тих ме ди ја 
и ди фу зних ка на ла про из во ди све ви ше ре чи, сли ка и пред ста ва, 
при вла че ћи но ве ко му ни ка ци о не пу бли ке, али и фраг мен ту ју ћи их 
пре ма обла сти ма ин те ре со ва ња. Из бор ве сти и при вла че ње па жње 
по ста ју бит не ме диј ске ка те го ри је, док са вр ше не ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је раз ви ја ју до са да не по зна те од брам бе не фил те ре ауди-
то ри ју ма, ко ји у стра ху од ма ни пу ла тив но сти раз ви ја но ве об ли ке 
од бра не од ме диј ског по то па. Мо дел де ли бе ра тив не де мо кра ти је5) 
уте ме љен на про ход но сти ка на ла јав не сфе ре по ста је ди рект но за-
ви сан од из бо ра, вр сте и фор ма та ин фор ма ци ја, дис кур са и  се-
лек ци је по да та ка, чи ме по ли тич ки про стор и вре ме до би ја ју свој 
кон тек сту ал ни оквир. Пра ви ла игре на ме ћу хи је рар хиј ски над ре-
ђе ни за ступ ни ци јав них ин те ре са (по ли ти ча ри, по ли тич ке пар ти је, 
ин сти ту ци је, ак те ри ци вил ног дру штва и дру ги аген си), али не јед-
на ка ди стри бу ци ја еко ном ске и по ли тич ке мо ћи аде кват но се ре-
флек ту је и на обим и ква ли тет ме диј ских са др жа ја. 

Све са вр ше ни ји ме ди ји про из во де све не са вр ше ни је љу де 
ко ји ола ко при ма ју ћи сим бо лич ке по ру ке гра де свој свет, па ра лел-
ну ствар ност уте ме ље ну на мен тал ним сли ка ма ко је је ре пре зен-
ту ју. Ма сме диј ским ка на ли ма усме ра ва ју се то ко ви ве сти, за ба ве 
и про па ганд них зна че ња, на ме ћу по жељ на гле ди шта и до ми нант-

4) Шпе хар, П. (2010): „Мек до на ли зо ва на ре ли ги ја. При лог те о ри ји мек до на ли за ци је у 
по ли ти ко ло ги ји ре ли ги је“, Политикологијарелигије, Цен тар за про у ча ва ње ре ли ги је и 
вер ску то ле ран ци ју, бр. 1, год. IV, Бе о град, стр. 118-130. 

5)  По јам Јир ге на Ха бер ма са, ко ји под њим под ра зу ме ва мо дел у ко јем се по ли тич ке од лу-
ке до но се процесимапреговарања,договарањаиубеђивања. Ауто ри у овом под руч ју 
пре по зна ју ва жност па ра диг ме ко му ни ка ци о ног де ло ва ња, као вр сте ме диј ске мо ћи и 
спе ци фич но но вог дру штве ног и кул тур ног ка пи та ла. 
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не пред ста ве, про мо ви шу ауто ри те ти, иде је и ак ту ел не вред но сти. 
Ако је у ан тич ком по ли су по је ди нац у ве ли кој ме ри за ви сио од це-
ли не, политеје, у вре ме ну не пред ви ди вих со ци јал них ре фор ми и 
гло ба ли за ци је на пи је де ста лу је све че шће уса мље ни по је ди нац, 
по хле пан, его и сти чан, нео пре зан и хе до ни стич ки ука лу пљен кон-
зу мент ме диј ских са др жа ја. Тра ди ци о нал ни мо дел жи вље ња ка-
рак те ри сти чан за прет ход не ве ко ве ко пер ни кан ски се пре о бра зио: 
тех но ло шка оп чи ње ност све лак ше за во ди ла ко вер ни ауди то ри јум, 
ко ји под при ти ском ко мер ци ја ли за ци је, пер со на ли за ци је, спек та-
ку ла ри за ци је и дра ма ти за ци је та бло и ди зу је јав ни про стор, аси ми-
лу ју ћи у се бе по ли тич ки и кул тур ни дис курс6). Пре оп те ре ће ност 
во ди ин фор ма циј ској дез о ри јен ти са но сти, не по у зда но сти, стре су, 
збу ње но сти, нео д луч но сти, па чак и из ра же ној ма ни пу ла тив но сти. 
При то ме, те рет тро шко ва про из вод ње и ко ри шће ња ин фор ма ци-
ја све че шће се пре ба цу је на ко ри сни ке, чи ја чул на огра ни че ност 
озна ча ва по че так сво је вр сне ме диј ске тр ке за па жњом и из бо ром. 
Да би до но си ли од лу ке љу ди мо ра ју би ти ин фор ми са ни, што зна чи 
да у про це си ма од лу чи ва ња ин фор ма ци је по ста ју те мељ ег зи сти-
ра ња. Моћ ме ди ја ви ше ни је у го во ре њу љу ди ма шта дамисле, већ 
у не при мет ном на ме та њу те ма, иде ја и ста во ва окојиматреба да 
раз ми шља ју. 

Иден ти фи ку ју ћи три вр сте од но са из ме ђу ме ди ја и по ли тич-
ког си сте ма,7) Де нис Мек Квејл по тен ци ра зна чај ме ди ја у из град-
њи јав ног про сто ра. Он жур на ли зам ви ди кроз уло ге надгледања 
(mo ni to ring ro le), са на гла ском на ука зи ва ње на до га ђа је и по ста-
вља ње днев ног ре да у јав ној де ба ти, подстицања (fa ci li ta ti ve ro le) 
где но ви нар ство по ма же де мо крат ско де ло ва ње и гра ђан ску пар ти-
ци па ци ју,  уло гу сарадње (col la bo ra ti ve ro le) у ко јој па три о ти зам, 
кул тур не и дру штве не иден ти фи ка ци је во де ка ко хе зи ји ме ди ја и 
вла де, и радикалну или критичку уло гу (ra di cal ro le), са из ра же-
но не при ја тељ ским ста вом но ви на ра, опре де ље них за ин те ре се 
су прот ста вље не вла сти ма. Циљ је про ме ни ти по на ша ње дру гих 
осо ба, та ко што се при вла че њем њи хо ве па жње про из во де од ре-
ђе ни ути ца ји и ефек ти. Оту да јав не ин фор ма ци је чи не су бјек тив ни 
исе чак ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз ме ном или пре ћут ки ва-
њем об ли ку је мо јав ну сфе ру, ди на ми зи ра ју ћи је и кон стру и шу ћи 
пре ма се лек тив ним ме ха ни зми ма ме диј ске мо ћи. По ре дак исти не 

6) Ри јеч је, ако же ли те, о упра вља њу ин фор ма ци ја ма у ко јем но ви на ри и упра ва, и штам па 
и те ле ви зи ја, су де лу ју уто ли ко што им то омо гу ћу је да до би ју оноштожеле (Whi te, 
1992:3).

7)  По зна ти те о ре ти чар вр ши сле де ћу по де лу: либерални  (за сно ван на тр жи шту), демо-
кратско-корпоративни, у ко ме се ин тер вен ци јом вла де обез бе ђу ју ин те ре си гра ђа на 
и такмичарскиплурализам (ме диј ска по др шка па ра лел но сле ди струк ту ру по ли тич ке 
иде о ло ги је у дру штву). (2007:14)
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по чи ва на на ме та њу сим бо лич ких пред ста ва, но вој вр сти ду хов ног 
на си ља као дру штве ног иза зо ва, при че му маг нет но по ље до га ђа ја 
у јав ном про сто ру чи не јав не ин фор ма ци је, на чи ни њи хо ве пре зен-
та ци је и ма ни пу ла ци је8). 

По ла зе ћи од кон ста та ци је да је су шти на но ви нар ске во ка-
ци је по тра га за исти ном у ин фор ма ци ја ма од јав ног ин те ре са, ве-
сти у мо дер ној де мо кра ти ји би тре ба ле да има ју цен трал ну уло гу. 
Из да ва чи об ли ку ју кул тур но и ин фор ма тив но окру же ње у ко ме се 
од и гра ва ју де мо крат ски про це си, а ин фор ма ци је ко је ску пља ју, об-
ра ђу ју и ши ре чи не осно ву од лу ка, стра хо ва и пер цеп ци је гра ђа на, 
укљу чу ју ћи и по ве за ност са вла дом и оста лим јав ним ин сти ту ци-
ја ма. Са тог ста но ви шта, чи ни се да ди ги тал на ре во лу ци ја оја ча ва 
по зи ци ју гра ђа на и оства ри ва ње де мо крат ских про це са, бу ду ћи да 
ши ре ње ве сти, на ро чи то на ве бу и мул ти ме ди ји ма мо же да на го ве-
сти еру ди ги тал не ве ћи не у ко јој гра ђа ни има ју не над ма шив при-
ступ ве сти ма, ана ли зи и по да ци ма. Исто вре ме но, по јед но ста вљу је 
се про цес ску пља ња ве сти и чи ни лак шом ди рект на ко му ни ка ци ја 
са јав но иза бра ним пред став ни ци ма, док се на дру гој стра ни по-
ја вљу ју раз ли чи ти об ли ци и ини ци ја ти ве ал тер на тив них и ква зи 
ор га ни за ци ја ве сти.9) Ти ме се по твр ђу је да ди ги тал на ре во лу ци ја 
при ти ска кла сич не ме ди је, ко ји у тој дар ви нов ској бор би за оп ста-
нак мо гу да уни ште до ма шај и ефи ка сност њи хо ве основ не ко лек-
тив не гра ђан ске функ ци је. Прак са је по ка за ла да но ви ме ди ји не 
по ти ску ју сво је прет ход ни ке, већ их ап сор бу ју, укљу чу ју ћи екс пре-
сив не мо гућ но сти, али и про ши ру ју ћи их но вим ква ли те ти ма. 

У те о ри ји се ис кри ста ли са ло ста но ви ште да мул ти ме ди ји10) 
омо гу ћа ва ју сва ком по је дин цу или дру штве ној гру пи под јед на ке 
усло ве при сту па и јав ног из ра жа ва ња ми шље ња, прет по ста вља-
ју ћи са мо два пред у сло ва: при кљу че ност на мре жу и нео п ход ну 
ме диј ску пи сме ност. По је ди нац се та ко по ја вљу је су прот ста вљен 
нај моћ ни јим цен три ма у ма сов ном и вир ту ел ном ко му ни ци ра њу. 
И док је у ма сме диј ском дру штву јав ност ре ду ко ва на на тзв. во-

8) Са вре ме на ци ви ли за ци ја го то во и да не схва та да мо но пол у ства ра њу ду хов ног про-
сто ра да нас при па да ма сме ди ји ма, од но сно ко му ни ка циј ским им пе ри ја ма ко је сна жним 
тех но ло шким чу ди ма у на ше до мо ве уно се сли ке дру гих љу ди. Укидајућигеографску
дистанцу(свесетодешавапреднашимочима)ипсихичкуизолованост(мождаћемо
мибитиследећи),онипостепеноосвајајунашеслободе,алиимишљења,ставове,на-
вике,моделепонашања. (Јев то вић, Политикологијарелигије, 2007:102)

9)  www.myso ci ety.org

10)  Под овим пој мом ауто ри под ра зу ме ва ју би ло ко ји ме диј у ко ме су ин те гри са на два или 
ви ше об ли ка ко му ни ка ци је и по ја вљу ју се као плат фор ма кон вер ген ци је ме диј ских ин-
ду стри ја и ди ги тал них тех но ло ги ја. Мул ти ме ди ји, ме та ме ди ји или по ме ша ни ме ди ји 
омо гу ћа ва ју сва че ти ри Мек Квеј ло ва обра сца про то ка ин фор ма ци ја: ре ги стра ци ју, кон-
сул та ци је, ало ку ци ју и кон вер за ци ју.
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ђе мне ња, од но сно дру штве не ели те – ко је при ступ ма сме диј ском 
ком плек су као че твр тој вла сти ко ри сте из угла свог ин те ре са – до-
тле мул ти ме ди ји те о риј ски са др же зна чај не по тен ци ја ле за кон сти-
ту и са ње не за ви сне јав но сти и ар ти ку ли са ње аутен тич ног јав ног 
мне ња. Про ме не ко је сти жу у јав ни про стор са ди ги тал ном мре жом 
иза зи ва ју тек тон ске по ре ме ћа је за то што:

-  имају значајан потенцијал да опуномоће грађане, оне
смањујувероватноћудаћесе,кадгодизражавамосво-
јемишљење,десетакцензораумешатиданамналожи
штадакажемо,аштане;

- помажуграђанимадасе,коракпокорак,ослободеро-
баусеби,данегујуврлинедемократскогграђанствау
себи: разборитост, расуђивање, речитост, домишља-
тост,смелост,ослањањенасопственеснаге,осетљи-
востнамоћ,здравразум;

- обнављајустарумисаодаједецентрализацијавласти
понекаднајделотворнијилекзапревеликипровинцијали-
зам;

- елиминишепроблемнедоступностипостојећихмедија
масовногкомуницирањаидајесвакомграђанину,умоде-
лупосматрано,данесамоима,већијавноизразисоп-
ственомишљење.11)

Иако у сво јој уну тра шњој струк ту ри те о риј ски са др жи 
огром не де мо крат ске по тен ци ја ле, но ви жур на ли зам и са њим мул-
ти ме ди ји има ју и сво ју там ну стра ну, на ко ју је и у овим пи о нир-
ским вре ме ни ма па жњу скре ну ла – сва ко днев на прак са, укљу чу ју-
ћи де мо крат ски де фи цит као ко ла те рал ну ште ту.

Уто ли ко је од го вор на пи та ње – да ли ће про фе си о нал но 
но ви нар ство би ти по др жа но у бу дућ но сти? – од по себ ног зна ча-
ја, тим пре ка да се зна шта се све до га ђа на ак ту ел ном ме диј ском 
тр жи шту. Ка ко би сма њи ли тро шко ве из да ва чи спа ја ју сво ја до пи-
сни штва и би рое и по ку ша ва ју да до ка жу ка ко тех но ло ги ја ком би-
но ва на са ис ку сним но ви на ри ма и про ду же ним рад ним вре ме ном 
омо гу ћа ва про из во ђе ње обим ни јег са др жа ја за ве ћи број ме диј-
ских плат фор ми, са ма ње рад не сна ге. Шта се у та квом окру же њу 
де ша ва са кључ ним аспек ти ма ко лек тив не гра ђан ске функ ци је у 
ме ди ји ма, ка ко на ту функ ци ју ути че ди ги тал на ре во лу ци ја и ко-
ли ко је та чан ути сак да се ме диј ско тр жи ште по ме ра у сме ру ко ји 
про из во ди еле мен те демократског дефицита?  У том по ме ра њу од 
тра ди ци о нал не кон цеп ци је ауто ри та тив них ме ди ја ка не че му што 

11)  Кин Џ. (1995): Медијиидемократија, Фи лип Ви шњић, Бе о град, стр. 109-110
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је ве ће, не пот пу ни је и ра штр ка ни је као по жељ ни во ди чи мо гу да 
по слу же две ка те го ри је, уско ве за не са по твр ђе ним вред но сти ма 
но ви нар ске про фе си је: ква ли тет ве сти, њи хо ва тач ност и ду би на, 
на јед ној, и сен за ци о нал но из ве шта ва ње и ши ри со ци јал ни ри зи ци 
са из об ли ча ва њем ме ди ја, на дру гој стра ни.

ТРАНСФОРМАЦИЈАВЕСТИИ
ГРАЂАНСКАФУНКЦИЈАМЕДИЈА

У уну тра шњем би ћу мул ти ме ди ја ди ги тал на ре во лу ци ја про-
из во ди мно го број не по сле ди це, ко је се сво јом ло ги ком ре флек ту ју 
на јав ни про стор. Основ не ка рак те ри сти ке ових про це са мо гу се 
кла си фи ко ва ти у три гру пе:

- сма ње на па жња но ви на ра, ква ли те та про гра ма ра да на ве-
сти ма и угро жа ва ње тач но сти ве сти;

- кон ден зо ва ни при ступ по спе шу је по ти ски ва ње основ них 
чи ње ни ца и њи хо вог кон тек сту ал ног ту ма че ња у дру ги 
план, до пот пу не ели ми на ци је; и

- но во у сво је ни си стем ди ги тал них вред но сти оја ча ва сен-
за ци о на ли стич ки при ступ, огра ни ча ва де ба ту, а јав ност 
из ла же штет ним ве сти ма.

Кад је реч о пр вој гру пи ка рак те ри сти ка, не сум њи во је да 
је од у век по сто јао од ре ђе ни сте пен не са гла сја из ме ђу ре ал но сти 
до га ђа ја ко ји су вред ни да се об ја ве, и на чи на на ко ји су при ка за-
ни у ме ди ји ма. Са др жај ве сти – њи хо ва тач ност, ду би на и ши ри на 
– због то га је слу ча јан и ни кад ни је си гу ран. Или ка ко је то јед ном 
при ли ком за пи сао Алан Ру сбри гер „новинарствојеодувекбилове-
жбањеунесавршености“.12) Но ви не ко је сти жу до чи та о ца су „не-
потпуне,пренагљене,недовршене,погрешне,нетачнеуописивању
некихдогађајаокојимасмочулиупротекла24сата.Изобличене
суупркоснашимнапоримадаелиминишемопристрасности...Тоје
најбољештоможемодаурадимоподовимусловима“.13)На ста ри 
кор пус ка рак те ри за ци је, ко ја је на но ви нар ство гле да ла као на стал-
ну тен зи ју из ме ђу бр зи не и пре ци зно сти, до да та је те жња за ди ги-
тал ним успе хом, што је у зна чај ној ме ри тран сфор ми са ло ве шти ну 

12) Алан Ру сбри гер, бив ши глав ни уред ник ли ста Гар ди јан, са да шњи уред ник и не ка да-
шњи ко мен та тор Об сер ве ра, до пи сник лон дон ског Деј ли Њуз из Ва шинг то на, по ча-
сни док тор Лин колн и Кинг стон уни вер зи те та www.gu ar dian.co.uk/va lue/so ci a lu dit/
story/0,,1926199,00.html

13) Bro der S.D. (1981): BehindtheFrontPage:TheCandidLookHowtheNewsisMade, Si-
mon&Shu ster
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про фе си о нал ног но ви нар ства на на чин ко ји ће оста ви ти ду го тра јан 
дру штве ни и де мо крат ски ути цај: пре ци зност и ду би на но ви нар-
ства све ви ше и че шће су под на ле том ко мер ци јал ног так ми че ња 
и, услед то га, на сто ја ња из да ва ча да за др же по зи ци је уста но вље не 
у прет ход ној еко ном ској ери. У та квом еко ном ском и про фе си о-
нал ном окру же њу ску пља ње ве сти усту па ме сто об ра ди, па ко ва ње 
и до ста вља ње ве сти до би ја ју при о ри тет у од но су на са ку пља ње и 
про ве ру чи ње ни ца. Та кав раз вој ба ца сен ку на ствар ну тач ност ве-
сти, а као ко ла те рал на ште та по ја вљу је се – па жња но ви на ра и, за 
уз врат, њиховаспособностдаприступечињеницамаиконвертују
информацијеустварнупричу.14) По сле ди ца ова кве тран зи ци је је да 
се гре шке умно жа ва ју, но ви на ри их пра ве све ви ше и че шће, а оне 
се, због спон та не при ро де мул ти ме ди ја бр же ши ре. Ка да се јед ном 
де се, гре шке је у ова квим усло ви ма те же ис пра ви ти и до ла зи мо до 
по ра жа ва ју ће по ја ве: рефлектујесементалитетгомилекојипо-
стојикодмедија.15) Јав но мне ње би ва за ве де но, кри те ри ју ми вред-
но сти ве сти се сни жа ва ју, а мо гућ ност кон фли ка та уну тар дру штва 
ра сте. Нај ве ћа ште та од све га је да се гу би те мељ но, ис тра жи вач ки 
ду бин ско но ви нар ство!

Син дром ди ги тал них ве тро ка за и до ми на ци ја clickstream 
при сту па про во ци ра дру штве ну тран сфор ма ци ју ве сти ко ја на-
гла ша ва ње ну исто риј ски не пред ви ди ву и уче ста лу при ро ду, са 
крај њим ре зул та том да бр зи на по ста је це ње ни ја од тач но сти. За 
нај ве ћи број из да ва ча ва жно је да се хит но при ву че па жња пу бли-
ке пре ко што ви ше плат фор ми. Ге не рал но, про грам ра да ве сти 
све ви ше је под врг нут бр зим про ме на ма и ажу ри ра њу. „Основни
императивзабрзиномможедаимаозбиљанутицајнабилоко-
јистваранинтерес,безобзирадалијепричатачнаилиније“.16) 
(AlastairCampbell, се кре тар за штам пу То ни ја Бле ра). Ко ли ко је то 
по губ но и по пу бли ку и по њи хо ве ин те ре се по ка зу је ста ти сти ка: 
ко ли чи на жал би због не тач них ве сти уве ћа ла се 70 од сто у од но су 
на 1996. го ди ну; док је исте го ди не про сеч но би ло 55 од сто жал би 
због не тач но сти, у 2009. тај број по пео се на чак 79 од сто.17) На су-
прот ово ме је уред нич ка и ко мер ци јал на по бу да не ких из да ва ча да 
одр же тач ност и ква ли тет ве сти, има ју ћи у ви ду да је, ду го роч но 

14) Cur rah A. (2009): What’s Hap pe ning to Our News, Re u ters In sti tu te for the Study of Jo ur na-
lism, Uni ver sity of Ox ford    

15) www.te le graph.co.uk/new sto pics/de ba tes/2964722/Fal se-in ter net-ru mo urs-re cent-hig hlights.
html

16) Ho u se of Lords Se lect Com mit tee on Com mu ni ca ti ons (2008): The Ow ner ship of the News, 
vol 1, Re port, 30.

17)  Press Com pla ints Com mis sion (PCC), www.pcc.org.uk/an nu al re port/2009.html
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гле да но, у ин те ре су ме ди ја да са чу ва ју мо дел лич ног ре гу ли са ња 
про фе си о нал них стан дар да. Све ово по ка зу је да ће про блем ме-
диј ске тач но сти по ста ти сло же ни ји и спор ни ји што тр жи ште бу де 
агре сив ни је усме ра ва ло из во ре у ства ра ње мул ти ме ди јал ног са др-
жа ја. То ди рект но ин ду ку је опа сност од за та шка ва ња кон ку рен ци је 
и спрет но сти из да ва ча.

Дру га гру па ка рак те ри сти ка  ве зу је се за те мељ ни и не за ви-
сни са др жај но ви нар ства у ди ги тал ној ре во лу ци ји. Док мул ти ме-
ди јал ни по сао на ста вља не га тив но да ути че на па жњу но ви на ра, 
оста је ма ње вре ме на за јед но став но из ве шта ва ње и кон тек сту а ли-
за ци ју чи ње ни ца, до га ђа ја и при ча. За мно ге из да ва че, при ку пља ње 
ве сти са да по ста је пре ску по, а ди рект ни дру штве ни тро шак та кве 
вр сте штед ње је – гу би так ра зно ли ко сти. Због мањ ка со ци јал них 
и кул тур них ве за са ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма но ви на ри све 
ма ње успе ва ју да пре не су сло же ност при че, а уме сто јед но став ног 
ску пља ња и из ве шта ва ња о чи ње ни ца ма, но ва еко но ми ја ве сти у 
пр ви план из ба цу је ко мен та ре и ми шље ња. Из да ва чи су све усме-
ре ни ји ка пра вље њу сај то ва ко ји су во ђе ни ко мен та ри ма, усме ре-
ним на по пу лар не лич но сти и про ши ре ним од стра не пу бли ке.

Основ на гра ђан ска функ ци ја ме ди ја – да при ку пе ин фор ма-
ци је и ин фор ми шу дру штво – по сте пе но се за ме њу је уме ре ним, 
бла жим мо де лом ко ји за ви си од лич них ми шље ња ре ла тив но уске 
гру пе ко мен та то ра и но ви на ра. При че и до га ђа ји су све ви ше огр-
ну ти ве лом слав них лич но сти ка ко би се при ву кла па жња пу бли-
ке; по сте пе но, уз по моћ про фе си о нал них од но са са јав но шћу, спин 
мај сто ра. ло би ста и ко му ни ка ци ја са ме ди ји ма. За пра во, чи тав 
про блем се ма те ри ја ли зу је у ли ку дру штве не од го вор но сти ме ди-
ја. Шта им је свр ха, ако не да про из во де тач не чи ње ни це, на чи јој 
осно ви љу ди мо гу да за сни ва ју сво је де ба те? Или ка ко ка же Алан 
Русбригер, бив ши глав ни уред ник лон дон ског Гардијана „акоод-
махскочитенамишљењебезчињеница,онда једруштвоуопа-
сности“. Исти на је да су ко мен та то ри и њи хо ви про дук ти ко ри сни, 
бу ду ћи да пра ве лу пу кроз ко ју ко ри сни ци мо гу да ту ма че и схва те 
ве сти. Кон зу мен ти не оче ку ју са мо чи ње ни це, не го да им се да до 
зна ња шта се ми сли о тим чи ње ни ца ма.18) Ме ђу тим, кључ ни не до-
ста так у та квом успо ну ко мен та тор ства је – од го вор ност. Мно гим 
ко мен та то ри ма не до ста је од го вор ност по ве за на са јав ном функ ци-
јом, па се по ја вљу ју као чувариизмеђувестии јавности. Њи хо-
ви по те зи ди рект но об ли ку ју на чин на ко ји се при ка зу ју лич но сти, 

18) Loyd J. i Hob sbawm J. (2008): ThePowerofCommentariat, www.re u ter sin sti tu te.po li tics.
ox.ac.uk
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ор га ни за ци је и до га ђа ји, да би се под та квим ути ца јем ми шље ње 
пу бли ке про ме ни ло, за ви сно од то на и са др жа ја но ви нар ског ра да.

Дру га вр ста ште те у овим про це си ма је и па жња пу бли ке, 
кон зу ме на та ве сти. Основ не чи ње ни це и ин фор ма ци је о до га ђа-
ји ма гу ше се ка ко фо ни јом ко мен та ра и срод них ми шље ња ко ја 
из и ску ју па жњу, па се оне све те же на ла зе или по ста ју мут не и 
не ја сне. Огра ни че на па жња са вла ђу је се нео гра ни че ним ин фор-
ма ци ја ма. Сла бље ње гра ђан ске функ ци је ме ди ја по ја вљу је се као 
ре зул тан та ак ту ел них про це са тран зи ци је. Ка да се то ме при кљу чи 
уче ста ла по ја ва из ла га ња сен за ци о на ли стич ким са др жа ји ма пре-
пу ним штет них ин фор ма ци ја, он да се до ла зи до бит не по сле ди-
це – дез ин фор ми са не јав но сти. Сум њи ве тех ни ке ску пља ња ве сти 
и сен за ци о нал но из ве шта ва ње на мет ну ли су дру штву две круп не 
по сле ди це: ки да ње ве за из ме ђу ин сти ту ци ја дру штва и ме ди ја; и, 
огра ни ча ва ње јав не де ба те и дез ин фор ми са ње гра ђа на.

Ме ди ји има ју, те о риј ски гле да но, дру штве ну и де мо крат ску 
вред ност: по ма жу да се пре зен ти ра ју ин фор ма ци је и др же у ша ци 
моћ ни по је дин ци и ор га ни за ци је. С об зи ром на ова кав тран зи ци о-
ни смер, ве ћи део но вин ских при ча и са др жа ја иза бран је за јед нич-
ком од лу ком – го ми ле. Дру гим ре чи ма, огром на моћ ме ди ја у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва усме ре на је во љом ауди то ри ју ма (реј тин га). 
У том кон тек сту, еви дент не су три кључ не тач ке.19)

1) Пр ва и основ на област де мо крат ског од но са је свесенза-
ционалнијаприродаполитичкерепортажеиизвештаја. Са др жај 
по ли тич ке аген де вре ме ном се про ме нио, од оне ко ју дик ти ра ју 
вла да и пар ла мент у ко рист оне ко ју де фи ни ше ве за из ме ђу по тре-
ба ме ди ја за по ли тич ким са др жа јем и све ве ћа по тре ба по ли ти ча ра 
за ре пор та жом. Но ви на ри су да нас под при ти ском да на пра ве из ве-
шта је кра ћим и мо дер ним, спе ци фич ним за по сто је ћи ме диј: штам-
пу, ра дио или ТВ, плус веб из да ње. Сма њен је и број спе ци јал них 
по ли тич ких из ве шта ча, мно ги ко ји то ра де не ма ју нео п ход на зна ња 
ни ис ку ства у по кри ва њу по ли тич ких де ба та, па се из ве шта ва ње 
фо ку си ра кроз објек тив лич но сти – тре нут на бри га је „ко је до ле, 
ко је го ре, а из не на ђу ју ће је те шко да се до би ју ре пор та же о кључ-
ним про бле ми ма“. Ру тин ским пра ће њем и нај кон фликт ни јих до га-
ђа ја не ће се при ву ћи па жња пу бли ке!

2) Дру га кључ на тач ка је да политичарипостајусвеопрезни-
јиуинтеракцијисамедијима. Због тен ден ци је за сен за ци о на ли зо-
ва њем или из об ли ча ва њем, ме ди ји те шко до би ја ју јав не ко мен та ре  
и из ја ве од лич но сти са ви ших ни воа. Ка ри ки ра ње са го вор ни ка, 

19)  Lloyd J. (2004): WhattheMediaareDoingtoourPolitics, Con sta ble
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пер со на ли зо ва но пред ста вља ње, уз емо ци о нал ни на бој про мо ви-
шу ме диј ске лич но сти као при пад ни ке ели ти стич ких струк ту ра.  
Оту да из бе га ва ње но ви нар ских ка ме ра и ми кро фо на, док они ко-
ји ди рект но ко му ни ци ра ју са ме ди ји ма опре зно са оп шта ва ју сво је 
по ру ке и гра де соп стве ни про фил. Омек ша ва ње ин фор ма тив них 
са др жа ја (soft news) во ди та бло ид ном ин тер пре ти ра њу до га ђа ја за 
ко је ни су по треб ни ме диј ски про фе си о нал ци. Све то пред ста вља 
не га тив ни тренд, ко ји се у стру ци на зи ва и великимјавнимгубит-
ком.

3) Тре ћа кључ на тач ка је ве за на за по ја ву да економијаме-
дија, на ме ње на са жи ма њу по ли тич ких при ча у па кет на кло њен 
пу бли ци, одваја стварнеживотнепроблемеи питањаод замр-
шеностиполитичкихдебатаиполитичкеистраге. Сен за ци о на-
ли зам у ме ди ји ма не до при но си да се раз би стри или до не се од лу ка 
о сло же ним дру штве ним и еко ном ским пи та њи ма. Дра ма тич ност 
фор ма та ко ји пред ста вља до га ђај та ко ђе, му ти сли ку ствар но сти, 
јер под деј ством ис про во ци ра них емо ци ја пред ста ве им пло ди ра ју 
у мно штво кон тра дик тор них зна че ња. Та ко оно што се ни је до го-
ди ло по ста је ва жни је од оно га што је сте, до при но се ћи да љој збу-
ње но сти пу бли ке. Мон та жа кре и ра свест о до га ђа ју на на чин ко ји 
скре ће па жњу кон зу ме на та на оно што сма тра ва жним, док ин те рес 
ме диј ских про из во ђа ча објек ти ве јав не па жње по ме ра са јав ног ин-
те ре са на про сто ре при ват но сти. 

Усме ра ва ње са др жа ја у мул ти ме ди ји ма под при ти ском ди ги-
тал не ме три ке и на кло но сти пу бли ке про из во ди про мет и ути цај, 
не за ви сно од вред но сти ње ног јав ног ин те ре са. Та кав при ступ има 
тен ден ци ју да из ба ци зна чај не фи гу ре из дру штве ног и по ли тич-
ког спек тра, екс пли цит но по ка зу ју ћи на кло ност по пу ли стич ким 
три ви јал но сти ма. Не та ко дав но (1997.) су, пре ма ре зул та ти ма Gol-
dsmithsMediaResearchProgramme, при че о слав ним лич но сти ма 
из но си ле 17 од сто свих ве сти, што је чак шест од сто ви ше у од-
но су на да ле ку 1952. При то ме, по сто ји укла ња ње и пре па ки ва ње 
озбиљ них ве сти у оно што се одав но на зи ва инфозабава.20) За то се 
и до га ђа да су при че, ко је ис пу ња ва ју аген ду ве сти, че сто про же те 
ве ли ком ко ли чи ном не га тив но сти, сен за ци о на ли зма или пре ко ра, 
чи ме по ти ску ју и чи не не ја сним озбиљ не про бле ме и дез ин фор ми-
шу јав но мне ње.

20) www.gol dsmiths.ac.uk/me dia-re se arch-cen tre/me dia-ow ner ship.pdf
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Ви де ли смо већ да до ма шај ди ги тал не ре во лу ци је и про ме не 
у ин ду стри ји ве сти про во ци ра ју фун да мен тал не про ме не, ка ко у 
еко но ми ји и по ли ти ци та ко и у обла сти про фе си о нал ног но ви нар-
ства, озбиљ но угро жа ва ју ћи гра ђан ску функ ци ју ме ди ја. По сма-
тра ју ћи про блем са ста но ви шта јав не по ли ти ке, ак ту ел на прак са 
ши ром све та, по себ но на бри тан ском и аме рич ком ме диј ском тр-
жи шту агре сив но је на мет ну ла раз ми шља ње и тра же ње од го во ра 
на основ но пи та ње ко је да нас му чи мно ге у све ту ме ди ја, и то у 
два прав ца – ка ко сма њи ти де мо крат ски де фи цит ди ги тал но ин те-
гри са них ме ди ја: обез бе ђи ва њем фи нан сиј ске осно ве нео п ход не за 
ква ли тет но снаб де ва ње ве сти ма; и ства ра њем ин фор ми са них, ди-
ги тал но ком пе тент них и пи сме них гра ђа на.

Са мо не за ви сно, ба лан си ра но, по у зда но из ве шта ва ње, ко је је 
у ин те ре су пу бли ке ис пу ња ва гра ђан ску функ ци ју ме ди ја. Исто вре-
ме но, ни ка да у исто ри ји по је дин ци ни су има ли лак и брз при ступ 
та ко ве ли кој ко ли чи ни са др жа ја из ори ги нал них из во ра, што по-
тен ци јал но и те о риј ски по ка зу је да је та кав нет-ути цај пре под ло га 
за де мо крат ску сре ћу, не го за де мо крат ски де фи цит. Оту да, сле де ћа 
ге не ра ци ја мул ти ме ди ја мо же да по ста не истин ска бра на на ра ста-
ју ћој мре жи ква зи-про из во ђа ча ве сти, про сти ру ћи се од пре фи ње-
но сти ин ду стриј ског ком плек са упра вља ња јав но шћу до не ис ко-
ри шће не енер ги је гра ђан ског но ви нар ства. По себ ну пер спек ти ву, 
пре ма оце на ма струч ња ка, има ју „ди ги тал на си дра“, с об зи ром на 
њи хо ву спо соб ност да аку му ли ра ју до пун ски са др жај, ко ри сни ке 
и ре кла ме око сво јих брен до ва. Те о риј ски по год на осно ва за ста-
бил ну и ду го роч ну гра ђан ску функ ци ју ме ди ја ба зи ра се на ја сним 
бе не фи ци ја ма: из ла же ин фор ма ци је, за др жа ва оне ко ји су моћ ни, 
укљу чу је их у про цес, до при но си де ба ти и омо гу ћа ва гра ђа ни ма 
да од лу чу ју. Гра ђан ска функ ци ја ме ди ја ду бо ко је усло вље на еко-
ном ском ре ал но шћу.  „Вредностустановљенихмедијскихканала
сетрошибрженегоштоиздавачимогудаствореодрживеди-
гиталнеалтернативе.Каоштосмопоказали,издавачи јуреди-
гиталнувизијукојаумањујеефикасностграђанскефункције.Док
издавачипрелазеудигиталневетроказе,краткорочниимперати-
викомерцијалногопстанкаћеиматиприоритетнаддугорочним
питањимадруштвенеодговорности...Изазовидигиталнереволу-
цијећесамопостатијошоштријиунадолазећојкризи“.21)

21)  Cur rah A. (2009): What’sHappeningtoOurNews, Re u ters In sti tu te for the Study of Jo ur na-
lism, Uni ver sity of Ox ford, pa ge 143
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При ти сак ко ји се фо ку си ра на об ра ду, а не на ства ра ње ори ги-
нал ног са др жа ја, ре зул ти ра да се из да ва чи опре де ле за мно го ве ћи 
удео утвр ђе ног (confirmatory), на су прот ини ци ја тив ном (initiatory) 
но ви нар ству. Раз лог то ме је – опа да ње при хо да по но ви на ру. Да би 
при ву кли па жњу пу бли ке из да ва чи ма тре ба ве ћа ко ли чи на са др жа-
ја, па је кон ти ну и ра но, си сте мат ско при ку пља ње ве сти угро же но, 
а кључ не обла сти, пре ко ко јих се оства ру је ди рект ни ја гра ђан ска 
функ ци ја ме ди ја, као што су по ли тич ке ре пор та же, де ба те, ис тра-
жи вач ки из ве шта ји и сл, по ста ју све ре ђе но ви нар ске фор ме. За 
ве сти ко је гра ђа ни ма ну де скла дан, не за ви сан и по у здан из ве штај о 
до га ђа ји ма ко ји су од јав ног зна ча ја све че шће се фи нан сиј ска по-
моћ тра жи од – др жа ве, уз оби ље не спор но ја ких ар гу ме на та. „По-
у зда но, не за ви сно, ру тин ско из ве шта ва ње мо же има ти ве ћи ути цај 
на сре ди ну и на ду же вре ме, не го јед но но ви нар ско от кри ће. Но ви-
нар ство, ге не рал но, има уло гу буд ног чу ва ра.“22)

У кре и ра њу ам би јен та ко ме би има нент но би ло сма ње ње 
де мо крат ског де фи ци та по себ но би тре ба ло во ди ти бри гу о оним 
де ло ви ма мул ти ме ди ја ко ји обез бе ђу ју ин фор ма ци је из ка те го ри ја 
ве сти нај за ни мљи ви јих пу бли ци – по ли тич ка, еко ном ска, дру штве-
на, пра во, вер ске ор га ни за ци је23). Је дан од пу те ва ко ји се по ми ње 
у јав ним де ба та ма је да се из да ва чи ма га ран ту је не ка фор ма по ре-
ских или фи нан сиј ских олак ши ца на до хо дак од са др жа ја ко ји је 
ин те ре сан тан пу бли ци. Циљ та квих по те за је да се сма њи раз ли ка 
из ме ђу тро шко ва им пле мен та ци је но вих ме ди ја и њи хо вих при хо-
да, ства ра ју ћи та ко по тен ци јал мул ти ме ди ја, ко ји би био по у здан 
чу вар гра ђан ских пра ва у да том дру штву.24) Не сум њи во је да се 
суд би на но ви на мо же про ме ни ти, као што по ка зу је при мер Daily
Telegrapha, ко ји је то ком ма ја 2009. го ди не дра стич но по ди гао ти-
раж, раз от кри ва ју ћи на шта су бри тан ски пар ла мен тар ци и ми ни-
стри тро ши ли но вац сво јих по ре ских об ве зни ка. Та кав по сао не би 
био у ста њу да ура ди ни је дан мул ти ме ди јал ни пор тал, бу ду ћи да 
љу ди ко ји ра де на њи ма ни су ква ли фи ко ва ни за та кву вр сту озбиљ-
ног, ду го трај ног, ис тра жи вач ког но ви нар ског ра да, ни ти пор та ли 
мо гу да фи нан си ра ју ви ше ме сеч не ис тра жи вач ке опе ра ци је, ко је 
би, ка да би то би ло и мо гу ће, иона ко од мах пре у зе ли дру ги пор та-
ли, ко ји то ни су пла ти ли. 

22) www.char li e bec kett.org/?p=666

23)  Wal ter, C. I. (2008): “`In-li ne Re li gi on`: in no va ti ve pa sto ral ap pli ca ti ons of the New In for ma-
tion and Com mu ni ca tion Tec hno lo gi es (nicts) bu the Ca to lic Churc in Ni ge ria“, Politicsand
Religion, Cen ter for Study of Re li gion and re li gi o us to le ran ce, Vol. 2, No. 2., Bel gra de

24) Of com (2008): Se cond Pu blic Ser vi ce Bro ad ca sting Re vi ew: Pre pa ring for the Di gi tal Fu tu re, 
77, www.of com.org.uk/con sult/con docs/psb2_pha se2/
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Про блем очу ва ња гра ђан ске функ ци је ме ди ја по ста је мно го 
де ли кат ни ји у све тлу прог но за да ће мо у на ред них пет го ди на на-
вод но про из во ди ти ви ше ин фор ма ци ја – у фор ми ко ја мо же да се 
са чу ва и по пи ше – ви ше не го у це ло куп ној исто ри ји људ ске ци ви-
ли за ци је. Тај ди ги тал ни цу на ми је илу стро ван сто пом ра ста по пу-
лар них сај то ва: Yоu Тube ра сте до 18,7 ми ли о на са ти днев но, Wi-
ki pe dia 1,4 ми ли о на чла на ка днев но и веб ге не рал но до ми ли јар ду 
стра на днев но.25) Ипак, два про бле ма ру ше ову иди лич ну сли ку: 
пре ла зак са кла сич них ме ди ја на мул ти ме ди је ге о граф ски и дру-
штве но је не рав но ме ран; и ди на ми ка wеба ко ја се на па ја пу бли ком, 
не ма по тен ци јал да про ши ри гра ђан ски по глед на свет, бу ду ћи да 
цен три пе тал на струк ту ра усме ра ва па жњу на са мо не ко ли ко сај-
то ва – око дру штве не мре же, ку по ви не и фан та зи је – па су ве сти 
мар ги на ли зо ва не. По ја вљу је се дигиталнадистопија (за ми шље но 
ме сто ло ше за жи вот, су прот но од уто пи је) око ве сти на ве бу. Си-
сте мат ски по сто ји опа сност од ства ра ња ехо ко мо ра у ко ји ма су 
гра ђа ни из ло же ни са мо де ли ћу пра вих ве сти, бу ду ћи да из да ва чи 
под при ти ском при ла го ђа ва ња ди ги тал ном ве тро ка зу, фа во ри зу ју 
об ра ду уме ре ног са др жа ја прилагођеногпублици, из над при ку пља-
ња ја чег са др жа ја ко ји је у интересупублике.26) 

У те о ри ји су при лич но ра ши ре на схва та ња пре ма ко ји ма 
уло гу чу ва ра јав ног ин те ре са, тзв watchdog, мо гу је ди но да од и гра-
ју штам па ни ме ди ји или ТВ, бу ду ћи да су до вољ но ве ли ки и да за-
по шља ва ју до во љан број ква ли фи ко ва них про фе си о на ла ца, ко ји су 
ка дри да се ба ве озбиљ ним, че сто ду го трај ним по ли тич ким и по-
слов ним ис тра га ма. Ме диј ска плат фор ма кре и ра на ло ги ком ве тро-
ка за про мо ви ше по пу ли стич ке си ле као основ не чу ва ре из ме ђу ве-
сти и гра ђа на и у сво јој струк ту ри има по тен ци јал за де мо крат ски 
не у спех у два сме ра: си стем clickstream кон зу ма ци је ве сти рет ко 
про из во ди пре ци зан и ба лан си ран про грам ра да у ме ди ји ма; исто-
вре ме но, отво ре на струк ту ра ве ба ге не ри ше ње го во при сва ја ње и 
ма ни пу ла ци ју27). Очи то је да мул ти ме ди ји но се низ струк ту рал них 
опа сно сти не са мо као плат фор ма за ве сти, не го и као ка на ли ко ји 
об ли ку ју гра ђан ски по глед на свет. Оту да је пре вас ход ни за да так да 
се, на не ки на чин, ве сти од јав ног ин те ре са ста ве у пр ви план и на 
тај на чин скре не па жња на њих. 

25) www.ci sco.com/web/abo ut/ac123/ac147/ar chi ved_is su es/ipj_11-2/112_evo lu tion.html

26) Ne gro pon te N. (1995): Be ing Di gi tal, Vin ta ge

27) Бр зо иш чи та ва ње по да та ка са Ин тер не та или слич них ди ги тал них ар хи ва ни ка да не 
мо же за ме ни ти до бре, по у зда не из во ре са те ре на! (Јев то вић, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 
2007:115)
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У до са да шњим де ба та ма на ту те му ис кри ста ли сао се мо дел 
посебнедигиталнеознакеза ве сти од јав ног ин те ре са. По ла зи ште 
за то је до бро вољ но и ја сно де фи ни са ње се та ме диј ских стан дар-
да ко ји раз ра ђу ју прин ци пе од го вор но сти и тран спа рент но сти и на 
ба зи њих – озна ка, при ка за на ви зу ел но и елек трон ски, као је дан од 
на чи на да се „усред лар ме ве ба иден ти фи ку је и раз ли ку је про фе-
си о нал но но ви нар ство“. Свр ха обез бе ђи ва ња ових ме та по да та ка је 
да се бо ље про сле де кон тек сту ал не ин фор ма ци је ко ри сни ци ма – 
на ро чи то ко је про из вео са др жај, би ло да је ство рен за хва љу ју ћи 
по је дин ци ма или ор га ни за ци ји, би ло да је уре ђен, од стра не ко га, 
ка да је об ја вљен, где је на пра вљен..? Ти ме по сто ји мо гућ ност да 
се ство ри но ви си стем тран спа рент но сти. Ова ква стра те ги ја мо же 
да по слу жи за учвр шћи ва ње ге не рал ног брен да про фе си о нал ног 
но ви нар ства.

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

У прет ход ном де лу ра да већ је кон ста то ва но да се у си сте му 
ди ги тал них вред но сти ко је до но си но ви жур на ли зам угро жа ва тач-
ност ве сти, по ти ску ју основ не чи ње ни це и кон текст у ко ме се на-
ла зе, јед ном реч ју гу би се те мељ но ду бин ско но ви нар ство, што као 
по сле ди цу мо же про из во ди ти број не об ли ке ма ни пу ла тив но сти. 
Чи ње ни ца да је бр зи на на ве ћој це ни од тач но сти, као и да са ку-
пља ње и про ве ра ве сти усту па ју ме сто об ра ди и па ко ва њу (што је 
мо ти ви са но же љом из да ва ча да очу ва ју еко ном ску по зи ци ју из ра-
ни јих вре ме на) ука зу је на је дан од по тен ци јал них те мељ них узро ка 
– дво стру ки гу би так па жње, и но ви на ра и пу бли ке.

До ми на ци ја ми шље ња у од но су на чи ње ни це уну тар ин-
фор ма тив них са др жа ја про мо ви са ла је но вог по сред ни ка у сфе ри 
мул ти ме ди ја – ко мен та то ри су по ста ли сво је вр сни чу ва ри из ме ђу 
ве сти и јав но сти, бу ду ћи да њи хо во ту ма че ње до га ђа ја, по ја ва и 
лич но сти у нај ве ћем де лу фор ми ра оп ште ми шље ње. Ка да се то-
ме до да ју по сле ди це ути ца ја clickstream из бо ра са др жа ја, при че му 
оно што је „при ла го ђе но пу бли ци“ ап со лут но пред ња чи у од но су 
на оно што је „у ин те ре су пу бли ке“, он да по ста је још очи глед ни је 
ко ли ко је син дром го ми ле, упр кос ква ли та тив ној тран сфор ма ци-
ји у окви ру мул ти ме ди ја, но ви жур на ли зам пре у зео као мо гућ ност 
за тран сфор ми са ни вид ма ни пу ла ци је. „Кључ ни про блем са ко јим 
се сви су о ча ва мо – од ве ли ких ком па ни ја до обич ног гра ђа ни на је 
пре пла вље ност ин фор ма ци ја ма. Иза зов је да нас на ћи ин фор ма ци ју 
у ко ју мо же те ве ро ва ти, на ко ју се мо же те осло ни ти... Сва ког да на 
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ја ви се но вих де сет хи ља да бло го ва, али их се исто вре ме но уга си 
исто то ли ко. Тре ба би ти све стан да и са ме вла де и оста ли цен три 
мо ћи има ју пра во и мо гућ но сти да раз ви ја ју соп стве не бло гер ске 
про сто ре, ши ре сво ју иде о ло ги ју, та ко да је бор ба за јав ни про стор, 
пла си ра ње ин фор ма ци ја у ње му, го то во па из јед на че на из ме ђу ове 
(услов но ре че но) две стра не.“28)

На ив но је ве ро ва ње ка ко је гло бал ни ка пи тал пре о бли ко вао 
по сто је ће дру штве не обра сце. Кључ про ме на крио се у ор ве лов-
ском ре ди зај ни ра њу ме диј ских струк ту ра, ко је су тран сфор ми са не 
ин фор ма ци о ним па ке ти ма ко ји су по пут тро јан ских ко ња ме ња ли 
др жа ве уну тар њих са мих, од у зи ма ју ћи им део по део не гда шње 
мо ћи! Ре во лу ци ја ни је у ка пи та лу ко ји се јав ним пред ста ва ма оби-
ла то ну дио не раз ви је ним и иде о ло шки су прот ста вље ним стра на ма, 
већ у ма ски ра ном кон тек сту иде ја ко је су ства ра ле ве штач ке кул-
тур не и по ли тич ке вред но сти, а о ко ји ма до ми нант ни ме ди ји ско ро 
да ни су ни го во ри ли29). Жур на ли зам ства ра пред ста ве о не че му што 
је ве ро ват но, ви ше на лик на исти ну, при че му се кон текст ис ка-
за и сли ке ни ка ко не сме ју за не ма ри ва ти. Ха бер мас је сма трао да 
идејаистинскогконсензусазахтеваодсудионикајавногдискурса
способностразликовања битка и привида, бити и појаве, онога
штојестионогаштотребабитикакобисмокомпетентномогли
судитиоистиниисказа,веродостојностиизјаваиправилности
поступака (пре ма Ча чи но вић, 1981:79). Ме диј ско ко му ни ци ра ње 
при кри ва па ра ле ли зам: с јед не стра не ели та ко је усме ра ва ју си мо-
лич ку моћ, и с дру ге стра не, го ми ла ко је су обје кат ути ца ња. Но ви 
ме ди ји фраг мен ти зу ју пу бли ку, али је ва лов на ко јој се она хра ни и 
да ље исти за све! 

Асо ши је тед Прес (As so ca ted Press)30) уво ди тер мин друштве-
намонета (so cial cur rency), же ле ћи да та ко из дво ји ве сти ко је ди-
рект но ути чу на за до во ља ва ње по тре ба ин ди ви дуа ка со ци ја ли-
за ци ји ди стри бу ци јом од ре ђе них са др жа ја (ви рал на ком по нен та 
ква ли тет них ве сти). Ре ал ност је да тра же ње и про на ла же ње ова-
квих ин фор ма ци ја до во ди до бес ко нач ног по на вља ња истих са др-

28)  Roysten M. i Cre e ber G. (2008): Un der stan ding New Me dia,  www.me dia.ba

29) Ме диј ски дис курс има три функ ци је: 1) ин фор ма тив ну – ка да из но си чи ње ни це или да је 
ин фор ма ци је о не че му; 2) дез ин фор ма тив ну – ка да из но си не и сти не или дез ин фор ми-
ше, што зна чи да са мим тим за не ма ру је или за кла ња не ке чи ње ни це, и 3) мо би ли за тор-
ску – ка да без об зи ра на са др жај сво јим деј ством пу бли ку по кре ће на де ла ње, би ло та ко 
што фор ми ра ак ти ван став или што по ка зу је спрем ност “да ствар узму у сво је ру ке” 
(Бр дар, 2009:161).

30) Скра ће но АП, нај моћ ни ја свет ска но вин ска аген ци ја, осно ва на 1848. у Њу јор ку. Де фи-
ни ше се као не про фит на про фе си о нал на ко о пе ра ти ва ко ја по слу је пре ма уна пред од ре-
ђе ним це на ма , а чла но ви – прет плат ни ци пла ни ра ју сво је зах те ве, а ти ме и тро шко ве.
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жа ја у слич ним из во ри ма, чак и ка да се но ви на ри тру де да про на ђу 
ви ше ин фор ма ци ја о кон крет ном до га ђа ју.  Еко но ми ја све ви дљи-
ви је ути че на кул тур ни и по ли тич ки раз вој ци ви ли за ци је, ко ја про-
це си ма гло ба ли за ци је, мо дер ни за ци је и тех но ло шке ре во лу ци је 
дра ма тич но ме ња сва ко днев ни ам би јент. Ин фор ма ци о но дру штво 
под ло жно је стал ном пре и спи ти ва њу јер еко но ми ја зна ња ин фор-
ма ци је ви ди као ро бу ко ја сво јим ква ли те том и мо но по лом сти че 
пред ност на отво ре ном тр жи шту. Дух вре ме на кре и ра се сим бо-
лич ким са др жа ји ма ко ји су суп сти ту ци ја ре ал но сти, па у прак си 
тра ди ци о нал не на ло ге пар тиј ских цен та ра ме ња ју но ви фор ма ти 
спи но ва них по ру ка, ко је и да ље има ју функ ци ју дру штве ног над зи-
ра ња, али су со фи сти ци ра ни је, не ви дљи ви је и опа сни је. Де мо кра-
ти ја је у еви дент ној кри зи јер се ста нов ни штво све ви ше де ли на 
при ви ле го ва ну (ин фор ми са ну) ма њи ну и екс пло а ти са ну (из ма ни-
пу ли са ну) ве ћи ну, ко јом се упра вља на ме та њем ме диј ских сли ка, 
зна ко ва, пред ста ва. Ин фор ма ци ја ола ко ме ња сми сао под ути ца јем 
пред ра су да, сте ре о ти па, иде о ло шких ма гли, ма ни пу ла ци ја, не зна-
ња или нео ба ве ште но сти. Та ко цен три мо ћи ди фу зно рас про сти ру 
по жељ не сли ке о дру штву, пре пу шта ју ћи ауто ри те ти ма да ства ра ју 
ста во ве и ну де ре ше ња.

Оче ки ва ња да ће са сла бље њем др жа ве до ћи до од у ми ра ња 
по ли тич ке вла сти31) прак са је бр зо де ман то ва ла, али по ка зу ју ћи све 
ве ћу же љу ели та за кон тро лом ме диј ских са др жа ја, јер се њи ма све 
ви ше уре ђу ју од но си ме ђу љу ди ма. Мо дер на дик та ту ра мо гу ћа је 
упра во кон тро лом са др жа ја но вих ме ди ја, по што је кон цен тра ци ја 
вла сти над ко му ни ка ци ја ма све из ра же ни ја, би ло од стра не др жа ве 
или по је ди на ца. По пла ва ме диј ске фик ци је о де мо кра ти за ци ји на 
крат ко да је ре зул та те, али на кон дру штве ног отре жње ња схва та се 
да је у прак си са мо дошлодофункционалнезамене,јерјесуверени-
тетдржавезамењенсуверенитетомтржишта32). Ле ги ти ми тет 
ли бе рал не де мо кра ти је та ко ула зи у кри зу по што дик та ту ра ка пи-
та ла све ви ше оту ђу је но си о це дру штве ног од лу чи ва ња, про из во-
де ћи олигархизацију, елитизацију и плутократизацију формално
демократскихинституција,33)сма њу ју ћи уче шће гра ђа на у по ли-
тич ком жи во ту. За па жа ња усту па ју ме сто зна че њи ма, ми са о не оп-
сер ва ци је се мар ги на ли зу ју пред екра ни зо ва ним спек та кли ма, док 

31)  Ha ber mas, 1969. Та дић, 2007.

32)  Аутор ди вље тран зи ци је, као онај ко је бо гат ству или по лу га ма вла сти (био)нај бли жи, 
па по ста је пљач каш, не ра ди на ин сти ту ци о нал ним ре фор ма ма сведокмујетоуинте-
ресу (док пљач ка тра је), на ро чи то ако од ње га, као по сед ни ка вла сти, упра во та ре фор ма 
од луч но за ви си (Бр дар, 2009:237)

33)  Ви до је вић, З. (2010): Демократијаназаласку, Слу жбе ни гла сник и Ин сти тут дру штве-
них на у ка, Бе о град, стр. 57.
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ри ту а ли зо ва не сце не  до ми ни ра ју ме ди јас фе ром. У ери два де сет-
че тво ро ча сов не ди стри бу ци је ве сти, но ви на ри све ма ње тра га ју, 
про ве ра ва ју и ис тра жу ју, обич но бо га те ћи ин тер пре та ци ја ма оно 
што ну де оста ли ути цај ни ме ди ји. Кадасепричасмислитојекао
дастварнопостојипонашањекрда.Причуодређујеједанмедиј–
једанприказуновинамаилисликанаТВ…Делимичноуследтога
штосуновинскеорганизације консолидоване, аделимично услед
електронскогизвештавања,свимисехранимонаистомвалову, 
при зна је но ви нар ка Же не ва Овер хол сер34).

По сао но ви на ра дра ма тич но се про ме нио, при бли жа ва ју ћи 
се про сто ри ма упра вља ња јав нођ ћу. Тра ди ци о нал ни зна чај про дук-
тив но сти, ефи ка сно сти и про фи та до био је при ро ри тет ни зна чај у 
но ви нар ској про дук ци ји, док су се цен трал не вред но сти кла сич-
ног но ви нар ства – ори ги нал ност, од го вор ност и ауто но ми ја – пре-
се ли ле на мар ги ну. У нај ве ћој ме ри, основ ни узрок та квог сме ра 
у ре де фе ни са њу но ви нар ских вред но сти је све ра ши ре ни ја по ја ва 
струк ту рал не про ме не еко ном ске осно ве у из да вач кој ин ду стри ји, 
уз до дат ни сти му ланс ко мер ци јал ног и гра ђан ског при ти ска на но-
ви нар ске по сло ве. Но ви жур на ли зам – као ка те го ри ја у на ста ја њу 
– по ја вљу је се као по ку шај по врат ка из вор ним вред но сти ма но ви-
нар ства, под у пр тим ино ва ци ја ма ко је на ме ће ди ги тал на ре во лу ци-
ја и њој има нент на ме диј ска пра ви ла. Исто вре ме но, то је по твр да 
да но ви нар ство ни је у кри зи, већ у про це си ма не из бе жног ре де фи-
ни са ња, при че му мо гућ но сти ко је отва ра ју мул ти ме ди ји пред ста-
вља ју исто риј ски иза зов за ства ра ње са др жа ја ви со ке про дук ци је, 
са мо гућ но шћу ње го вог гло бал ног кон зу ми ра ња.

Основ ни тон раз во ју но вог жур на ли зма од ре ђу је су ро ва чи-
ње ни ца да гло бал ни ме диј ски го спо да ри ин кор по ри ра ју тех но ло-
шке те ко ви не, као што су ин тер нет и срод не ме та ме диј ске мре же 
у сво је им пе ри је, ми ни ма ли зу ју ћи де мо крат ске по тен ци ја ле тех но-
ло ги ја. Пред ви ђа ња пре ма ко ји ма ће бу дућ ност ин тер не та од лу чи-
ва ти сте пен гло бал не умре же но сти35), не сум њи во на ја вљу ју но ву 
вр сту ко му ни ка циј ских не јед на ко сти из ме ђу и уну тар на ци ја, али 
и сна же ње про па ганд них ин струк ци ја у бит ка ма за јав ни ути цај и 
по ли тич ки при ти сак. Јав на сфе ра се ме диј ски све ви ше умре жа-
ва, па тре ба оче ки ва ти но ве об ли ке ко мер ци ја ли зо ва них но ви нар-

34) Ge ne va Over hol ser, na fo ru mu CCJ (Com mit tee of Con cer ned Jo ur na lists) u Mi ne a po li su, 22. 
X 1998.

35) Џејмс Кан тон, пред сед ник и из вр шни ди рек тор Ин сти ту та за гло бал ну бу дућ ност, уоча-
ва ју ћи умре жа ва ње фи нан сиј ских, те ле ко му ни ка ци о них, без бе до но сних и ко му ни ка ци-
о них си сте ма, пред ви ђа да ће мо у на ред ној де це ни ји по тро ши ти ви ше од пет би ли о на 
до ла ра за ства ра ње гло бал ног те ле ко му ни ка ци о ног си сте ма, ко ји ће ин те гри са ти мул ти-
ме ди је и све рас по ло жи ве ин фор ма ци је; Екс трем на бу дућ ност, Клио, Бе о град, стр. 328.
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ских фор ми и са др жа ја ко је ће по ли тич ки дис курс ка му фли ра ти 
ин фор ма тив но шћу и по пу ли стич ком за ба вом, сма њу ју ћи про стор 
ствар но де мо крат ским гла со ви ма. Са мо ре гу ла тив ност ме диј ских 
си сте ма у прак си је до жи ве ла не у спех, али се ни ко не усу ђу је да то 
гра ђа ни ма и јав но са оп шти, та ко да још увек оп ста је мит о сло бо ди 
и не за ви сно сти ме ди ја и про фе си о нал них ко му ни ка то ра! 

ZoranJevtovic
RadivojePetrovic

PUBLICOPINIONANDDEMOCRATIC
DEFICITINTHEAGEOFMULTIMEDIA

Summary
The aut hors exa mi ne the pro blem of con struc ting pu blic com mu-

ni ca tion spa ce and the cri sis of jo ur na lism ca u sed by the emer gen ce and 
de ve lop ment of di gi tal mul ti me dia. The In ter net has bro ken with the 
con ven ti o nal in ter pre ta tion of spa ce and ti me, glo ba li za tion has sig ni fi-
cantly im pro ved the con tent of com mu ni ca ti ons, whi le con glo me ra tion 
ini ti a ted the pro cess of cre a ting an in for ma tion mar ket, brin ging a com-
bi na tion of news and en ter ta in ment. Hen ce jo ur na lism has in cre a singly 
be co me the do mi nant branch of po li ti cal or eco no mic eli tes, in which 
the in for ma tion mo no poly is thre a te ning the con trol of pu blic spa ce, 
which af fects the we a ke ning of de moc ra tic ca pa ci ti es in in ter na ti o nal 
com mu ni ca tion.

The fo cus is on re se arch of ac ti vi ti es of new me dia and “tec to nic 
dis tur ban ces” in the struc tu re of jo ur na li stic gen res, espe ci ally news. 
The tra di ti o nal con cept of aut ho ri ta ti ve me dia is gra du ally ero ding, the 
cha rac ter of so cial eli tes, and go ver nan ce al so is chan ging, thre a te ning 
a ci vil fun ction of jo ur na lism. New forms of com mu ni ca tion ma na ging 
re a lity: The real mes sa ge is chan ge by the ima ge, the cri ti cal depth – by 
the aest he tic sur fa ce, and ar gu men ta tion and “Re se arch dis tur ban ce” 
wit hdraw to ward the sil ver-ton gued po li ti cal as su ran ces, fun and sen-
sa ti ons. Li mi ted pu blic at ten tion sa tu ra tes by the un li mi ted amo unts of 
in for ma tion, and ro u ting of con tent in mul ti me dia un der the pres su re of 
di gi tal me trics and af fec tion of the audi en ce pro du ces eco no mic traf fic 
and ide o lo gi cal in flu en ce, re gar dless of pu blic in te rest. Po wer of ma-
na ge ment is mo ving to wards the cre a tion and pre sen ta tion of events 
and in for ma tion, bu il ding so cial ti es and fal se ho mo ge ne ity as a va gue 
ide als of equ a lity and sa tis fac tion. The di gi tal re vo lu tion is chan ging 
the et hi cal, po li ti cal and com mu ni ca ti o nal prac ti ce, ope ning a new pa-
ra digm in the bat tles for con trol of pu blic opi nion!
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