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Sр бе за Ру си ју ве зу је мно штво исто риј ских, кул тур них и ре-
ли гиј ских асо ци ја ци ја, а до га ђа ји на по ли тич кој сце ни Ру ске Фе-
де ра ци је (РФ) ре дов но иза зи ва ју ве ли ко ин те ре со ва ње у срп ском 
дру штву. Исто риј ско ис ку ство и иде о ло шки сте ре о ти пи, ипак, че-
сто мо гу да по ста ну узрок из ви то пе ре ног раз у ме ва ња и не ре ал них 
оче ки ва ња срп ске по ли тич ке ели те и ши рих дру штве них сло је ва у 
са гле да ва њу ак ту ел ног по ли тич ког тре нут ка и уло ге Ру си је у ње-
му, од но сно у са гле да ва њу од но са Ру си је и Ср би је. Праг ма ти чан 
од нос ру ске вла да ју ће по ли тич ке ели те на че лу са Вла ди ми ром 

* Овај текст је ре зул тат ра да на про јек ту По ли тич ки иден ти тет Ср би је у ре ги о нал ном и 
гло бал ном кон тек сту, eвиденциони број: 179076, ко ји се ре а ли зу је у окви ру Фа кул те та 
по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду, фи нан си ран од стра не Ми ни стар ства на у-
ке Ре пу бли ке Ср би је.
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Пу ти ном пре ма Ср би ји у окви ри ма је ње них тен ден ци ја да се ис-
ко ри сте мо гућ но сти за ин те гра ци ју еко но ми је Ру си је и Евро пе. У 
та квом кoнт ек сту би тре ба ло по сма тра ти уло гу ру ског ка пи та ла на 
срп ском тр жи шту, као и по ну ђе ну при ви ле го ва ну уло гу Ср би је у 
од но су са Евро а зиј ским са ве зом про кла мо ва ним од стра не ак ту ел-
ног пред сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је. Ка рак тер бу ду ћег од но са Ру си-
је и Ср би је за ви си ће, пре све га, од од го во ра Ср би је на еко ном ске 
и по ли тич ке по ну де Ру си је, али и Европ ске Уни је чи јем члан ству 
стре ме го то во све по ли тич ке оп ци је у Ср би ји. 

Је дан сег мент по ну де Ру си је Ср би ји као евен ту ал не ал тер на ти-
ве ЕУ мо гао би се по и сто ве ти ти са по зи тив ним ими џом ове зе мље 
у срп ској јав но сти. Кре и ра ње ими џа зна чи да се из број них ка рак-
те ри сти ка од ре ђе ног објек та се лек ци о ни шу и на гла ша ва ју као бит-
не оне ко је мо гу да на и ђу на до па да ње и при хва та ње, а за тим се 
у све сти љу ди вр ши спон тан тран сфер по зи тив не или не га тив не 
ева лу а ци је тих.1) Иако ана ли тич ки одво ји ви, еле мен ти ими џа здру-
же но де лу ју у све сти љу ди. Ме ђу тим, имиџ се не фор ми ра са мо у 
скла ду са по зи тив ним на ме ра ма кре а то ра, већ и на осно ву ве ли-
ког бро ја по ру ка ко је љу ди до би ја ју са дру гих стра на, на осно ву 
не по сред но спо зна те ствар но сти. На ро чи то, имиџ се фор ми ра на 
осно ву пред ста вља ња објек та кроз по ли тич ке и не по ли тич ке из-
во ре ин фор ми са ња – по сред ством не га тив ног пу бли ци те та у ме-
ди ји ма и де ло ва ња кон тра про па ган де. Има ју ћи ово у ви ду, ауто ри 
ис тра жи ва ња ко је је пред ва ма на сто је да по ка жу ка ко је на оп штем 
пла ну Ру си ја пред ста вље на кроз са др жа је днев не штам пе у Ср би-
ји, а са мим тим и да ука жу на уло гу овог зна чај ног сред ства по ли-
тич ког ко му ни ци ра ња у фор ми ра њу и(ли) про ме на ма ими џа Ру си је 
у Ср би ји. 

Пр во бит но за ми шље но као је дин стве но ис тра жи ва ње пи са ња 
срп ске штам пе о Ру си ји ко је би об у хва ти ло пе ри од ра да вла де у пе-
ри о ду од 2008. до 2012. са из ра же ним кур сом ка ЕУ, ис тра жи ва ње 
је огра ни че но на дво го ди шњи пе ри од од 2010. го ди не ко јим је об-
у хва ће на и кам па ња за оп ште из бо ре у Ср би ји у ма ју 2012. го ди не. 
Услед не мо гућ но сти да се при ку пе сред ства и нео п ход на ар хив ска 
гра ђа, упр кос ве ли кој по мо ћи Рускогцентра из Но вог Са да, ауто ри 
су од у ста ли од ана ли зе са др жа ја те ле ви зи је као не сум њи во при-
мар ног ме диј ско-про па ганд ног сред ства у са вре ме ним усло ви ма. 

1) Camp bell, A., Con ver se, Ph. E., Mil ler, W. E. and Sto kes, D. E., The Ame ri can Vo ter, Chi ca-
go, The Uni ver sity of Chi ca go Press, .1976, стр. 59.
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Трет ман Ру си је у срп ској штам пи је, ипак, би тан еле мент у по тен-
ци јал но ши рем ис тра жи ва њу де ло ва ња јав не ди пло ма ти је Ру си је 
у Ср би ји, де ло ва ња схва ће ног као „јав но ли це тра ди ци о нал не ди-
пло ма ти је ко ја функ ци о ни ше у са рад њи и па ра лел но са тра ди ци-
о нал ном ди пло ма ти јом“, а од ко је се раз ли ку је по то ме што укљу-
чу је од нос не са мо ме ђу вла да ма, већ пре вас ход но са ци вил ним 
сек то ром и по је дин ци ма (Ле о нард, 2002:1).2) 

Пре ма ре зул та ти ма јав ном нењ ских ис тра жи ва ња с кра ја 2011. 
го ди не, у вре ме ка да је по че ла ре а ли за ци ја овог ис тра жи ва ња, 82% 
ис пи та ни ка Ру си ју ви ди као углав ном при ја тељ ску зе мљу (иза 
Грч ке и Ки не са 85%, од но сно 82.60%). Ула зак Ср би је у ЕУ у том 
тре нут ку по др жа ва ло је 47.40% ис пи та ни ка, при ја тељ ском ор га-
ни за ци јом ју је сма тра ло све га 27.70% ис пи та ни ка, а не при ја тељ-
ском чак 42.10%.3) Ипак, ре зул та ти из бо ра у Ср би ји од 6. ма ја 2012. 
по ка зу ју да оне пар ти је ко је се ди рект но за ла жу за ус по ста вља ње 
нај те шњих по ли тич ких и еко ном ских ве за са Ру си јом по је ди нач-
но до би ја ју ма ње од 1/10 гла со ва би ра ча ко ји су иза шли на из бо ре 
(Де мо крат ска стран ка Ср би је) или не пре ла зе цен зус (Срп ска ра-
ди кал на стран ка), док оне ко је до би ја ју нај ве ћу по др шку би рач ког 
те ла, пр вен стве но за го ва ра ју европ ске ин те гра ци је Ср би је. Да ли је 
ов де реч о уве ре њу би ра ча о (не)спо соб но сти пар ти је или ли де ра 
да ре а ли зу је од ре ђе ну по ли ти ку, о (не)до вољ ној ин фор ми са но сти 
о пи та њи ма ко ја се по кре ћу у кам па њи, о њи хо вом (не)до вољ ном 
раз у ме ва њу или про сто о то ме да у до но ше њу из бор не од лу ке би-
ра ча до ми ни ра тзв. гла са ње нов ча ни ком и да до из ра жа ја до ла зи 
„ра ци о нал на“, ма те ри јал на ком по нен та ста ва, мо же би ти пред мет 
ши рег ис тра жи ва ња. Не што од овог, ипак, мо же да се на слу ти ана-
ли зом ме диј ских са др жа ја, и то не са мо у то ку из бор них кам па ња 
чи ји су ефек ти на фор ми ра ње из бор не од лу ке би ра ча вр ло огра ни-
че ни, већ на ро чи то у ме ђу и збор ним пе ри о ди ма бу ду ћи да кам па ње 
пред ста вља ју са мо ис хо ди шне тач ке кон ти ну и ра них про па ганд них 
ак тив но сти. На и ме, ана ли за при сут них са др жа ја у ме ди ји ма јед не 
др жа ве по све ће них дру гој не пред ста вља са мо пу ко кон ста то ва ње 
ње ног „при су ства“, пре бро ја ва ње тек сто ва по све ће них њој, не го 
ду бљу ана ли зу ин тер пре та тив ног, те мат ског и вред но сног кон тек-
ста у ко је ова би ва „сме ште на“. У том сми слу она мо же пред ста-

2) Le o nard, M., Publicdiplomacy, The Fo re ign Po licy Cen tre, Lon don, 2002, стр. 1.
3) Доступно на: http://www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja/srbija-jesen-2011.html 

(посећено: 24.05.2012.)
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вља ти смер ни цу де ло ва ња с ци љем ути ца ја на јав ност и ме ди је зе-
мље у пи та њу.

ШТА,КАКОИКОЛИКОСЕПИШЕОРУСИЈИ?

Циљ овог ис тра жи ва ња је да се ис пи та у ко јој ме ри је Ру си-
ја „при сут на“ у штам пи у Ср би ји, то јест шта, ка ко и ко ли ко је 
на пи са но о уну тра шњим дру штве ним, еко ном ским, по ли тич ким 
и кул тур ним зби ва њи ма у Ру ској Фе де ра ци ји, о исту па њу ру ских 
зва нич ни ка на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни као и о од но си ма 
Ср би је и Ру си је, од но сно ка кво је зна че ње и зна чај на пи са ног. Да-
кле, ис тра жи ва ње је за сно ва но на кван ти та тив ној ана ли зи са др жа-
ја штам па них гла си ла. Је ди ни ца ана ли зе је „текст“ де фи ни сан као 
но ви нар ски текст ко ји чи ни јед ну гра фич ку и са др жин ску це ли ну 
(без об зи ра на ду жи ну, жа нр, на чин об ра де или те му) са свим при-
па да ју ћим де ло ви ма (на слов, илу стра ци је). (Ми ли во је вић, 2003: 
26) Ова ко де фи ни са на је ди ни ца ана ли зе се ја сно пре по зна је на 
стра ни ци но ви не.

Ана ли за тек сто ва о Ру си ји у штам пи об у хва ти ла је вре мен ски 
пе ри од од две го ди не, у ин тер ва лу април 2010 - мај 2012. Узо рак 
је стра ти фи ко ван по сле де ћем прин ци пу: у свим днев ним но ви на-
ма ана ли зи ра ни су исти да ту ми, та ко што је из сва ке не де ље ана-
ли зи ран дру ги дан у сед ми ци, по чев од по не дељ ка и та ко сук це-
сив но до кра ја пе ри о да. То за пра во зна чи да је у сва ком ме се цу 
на ве де ног пе ри о да ана ли зи ра но по че ти ри бро ја јед ног ли ста, али 
из раз ли чи тих да на у не де љи. На сто ја ло се да се по стиг не јед на-
ка за сту пље ност свих спе ци фич но сти од ре ђе ног ли ста и ди на ми ка 
штам пе као ме ди ја. Пре гле дан је це ло ку пан са др жај у но ви на ма, 
осим огла са и спор та. У узор ку је укуп но са др жа но 279 из да ња из 
93 да на то ком две го ди не. Због при ро де те ме ана ли зи ра ни су са мо 
ме ди ји са ин фор ма тив но-по ли тич ком ори јен та ци јом. С об зи ром да 
је тр жи ште штам пе у Ср би ји пре за си ће но ве ли ким бро јем раз ли-
чи тих из да ња4), узо рак је све ден на три днев на, на ци о нал на ли ста 
- Политика, Вечерњеновостии Блиц и то пре ма ути ца ју, ти ра жу и 
ти пу вла сни штва.Политика је увр ште на у узо рак као по тен ци јал-
но нај у глед ни ји лист у Ср би ји и исто вре ме но штам па но гла си ло са 

4) Према подацима истраживања МедијскеслободеСрбијеуевропскомогледалу (2012) 
у Србији излази 20 дневних новина, 94 недељне, 43 двонедељне и 224 месечне http://
www.anem.rs/sr/aktivnostiAnema/AktivnostiAnema/story/13441/Publikacija+%22Medijsk
e+slobode+Srbije+u+evropskom+ogledalu%22+.html (посећено: 04.07.2012.) .
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нај ду жом тра ди ци јом. За ана ли зуПолитикуква ли фи ку је исто ри ја, 
а не ти раж, ко ји је го то во дво стру ко ма њи у од но су на Вечерњено-
вости- дру ге по ду жи ни из ла же ња (осно ва не 1953. го ди не). Пре ма 
по след њем оди ту ти ра жа АБЦ Ср би ја (Аudit Bu re a ux of Cir cu la ti-
ons) за 2012. го ди ну Блицсу нај ти ра жни је днев не но ви не.5) Иако 
је Ало дру ги по ти ра жу он ни је увр штен у узо рак, јер је у вла сни-
штву исте из да вач ке ку ће и та бло и до лик (Rin gi er Axel Sprin ger). 
Пре ма ти пу вла сни штва Политика је и да ље у ве ћин ском вла сни-
штву др жа ве, док су Ве черњеновостиу ду ал ном, али ве ћин ском 
при ват ном, до ма ћем вла сни штву са 70 од сто. Блицје у узор ку ис-
тра жи ва ња је ди но ино ко сно, при ват но пред у зе ће, али је део ве ли ке 
ме ђу на род не ме диј ске кор по ра ци је.

Ана ли тич ки ин стру мен та ри јум, са чи њен за по тре бе овог ис-
тра жи ва ња, фо ку си ран је на сле де ће ка те го ри је:

1) кван ти тет из ве шта ва ња о Ру си ји
2) за сту пље ност те ме (про стор ко ји за у зи ма ју тек сто ви на 

стра ни, пла сман тек сто ва на на слов ним стра на ма, ко ри шће-
ње ви зу ел них еле ме на та за до дат но илу стро ва ње те ме)

3) про фе си о нал не ка рак те ри сти ке из ве шта ва ња (ка кав је на-
слов ни блок, пла сман тек сто ва кроз раз ли чи те ру бри ке, об-
ра да те ме кроз жан ро ве, шта је ини ци ра ло текст, број кон-
сул то ва них из во ра)

4) но ви нар ски при ступ те ми (по зи ти ван, не га ти ван, не у тра-
лан)

5) вред но сне ква ли фи ка ци је у тек сту о од но су Ср би је и Ру си је 
(по зи ти ван, не га ти ван, не у тра лан)

6) те мат ска ана ли за (ра зно ли кост те ма ко је до ми нант но обе ле-
жа ва ју из ве шта ва ње срп ске штам пе о Ру си ји, фре квент ност 
из во ра ко ји ту ма че те ме)

УЧЕСТАЛОСТИЗВЕШТАВАЊАОРУСИЈИ

О Ру си ји је укуп но, у три днев на ли ста, то ком две го ди не ана-
ли зе об ја вље но 450 тек сто ва, еви ден ти ра них за 93 да на. У про се ку 
је об ја вље но 4,8 тек сто ва днев но. Ин тен зи тет из ве шта ва ња је ујед-

5) Према АБЦ Србија три најтиражнија дневна листа су: Блиц са тиражом од 121480, 
Ало са тиражом од 113840, Вечерњеновости са тиражом од 109740, Политика 55970. 
Подаци су доступни на: http://www.irex.org/system/files/u105/EE_MSI_2012_Serbia.pdf 
(посећено: 06.06.2012.) 
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на чен за 2010. и 2012. го ди ну, док је то ком 2011. ме сеч на фре квент-
ност ма ња у про се ку за 4 тек ста. Ре ал ни бро је ви у зби ру по ка зу ју 
да је то ком 2011. об ја вље но нај ви ше тек сто ва. Раз лог то ме је што је 
мо ни то ринг об у хва тио це ло куп ну 2011. го ди ну, то јест 12 ме се ци, 
осам ме се ци 2010. и че ти ри ме се ца 2012. го ди не. 

Гра фи кон 1.  
Број тек сто ва у ана ли зи ра ним днев ним но ви на ма 

По сма тра но по днев ним но ви на ма, Вечерњеновости об ја ви ле 
су нај ве ћи број тек сто ва (190), од но сно про сеч но два тек ста днев-
но, Политикаје об ја ви ла 140 тек сто ва, од но сно про сеч но 1,5 днев-
но, док је Блицимао нај ма њи број об ја ва (120) у про се ку 1,3 днев-
но. За ни мљив је по да так да је у Блицу нај ве ћи број тек сто ва об ја-
вљен то ком 2010. го ди не, од но сно 42% од укуп ног бро ја тек сто ва 
за 93 да на, јер је нај ве ћи број тек сто ва оче ки ван за го ди ну у ко јој је 
ана ли зи ра но 12 ме се ци. Ка да је реч о Политици, за че ти ри ме се ца 
2012. об ја вље но је го то во исто тек сто ва (26%) ко ли ко у дво стру ко 
ду жем вре мен ском ин тер ва лу у 2010. У Вечерњимновостима је 
та ко ђе нај ве ћи ин тен зи тет из ве шта ва ња у 2010. го ди ни, од но сно 
41,6% укуп ног бро ја об ја вље них тек сто ва.
 

Та бе ла 1.  
Број об ја вље них тек сто ва у днев ним ли сто ви ма по го ди на ма (Н=450)

Године/Дневненовине Блиц Поли
тика

Вечерње
новости Укупно

2010 (8 ме се ци) 51 34 79 164
2011 (12 ме се ци) 48 69 82 199
2012 (4 ме се ца) 21 37 29 87
Укуп но 120 140 190 450

Нај ве ћи ин тен зи тет из ве ша ва ња је за бе ле жен 25. мар та 2011. 
го ди не, ка да је пре ми јер Ру ске фе де ра ци је Вла ди мир Пу тин био у 
зва нич ној по се ти Ср би ји. Тог да на је об ја вље но 3,3% укуп ног бро-
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ја ана ли зи ра них тек сто ва. У Политици је об ја вље но пет тек сто ва, у 
Блицу че ти ри, док су Вечерњеновости об ја ви ле шест тек сто ва. По-
ред оче ки ва ног фо ку са на до бру го ди ну за по сло ва ње НИС-а, сва 
три днев на ли ста су из ве шта ва ла о при су ству Вла ди ми ра Пу ти на 
фуд бал ској утак ми ци, као и о ин ве сти ци ји Ру си је у ста ди он Цр ве-
не Зве зде. Али, Вла ди мир Пу тин је по бу дио и ве ли ку па жњу но ви-
на ра не фор мал ним су сре том са бај ке ри ма Ср би је. По се ту ви со ког 
др жав ног функ ци о не ра Вла ди ми ра Пу ти на штам па је ис пра ти ла 
на сло ви ма по пут: “Пу тин зве зда на Ма ра ка ни”, “Го ран из Ни ша и 
Пу тин - бра ћа по мо то ри ма”, “НИС је пр ви ко рак у са рад њи из ме ђу 
вла да Ср би је и Ру си је”, “Ру си ула жу 450 ми ли о на евра у ста ди он 
Зве зде”.

Гра фи кон 2.  
Ин тен зи тет из ве шта ва ња у ана ли зи ра ном пе ри о ду (Н=450) 

У 2010. го ди ни нај ве ћи ин тен зи тет из ве шта ва ња за бе ле жен је 
3. де цем бра, са 2,4% укуп ног бро ја ана ли зи ра них тек сто ва. У По-
литици је об ја вље но че ти ри, у Блицу два, а у Вечерњимновостима 
пет тек сто ва. Јед на од те ма од но си ла се на та да шњу ху ма ни тар ну 
по моћ ко ја је из Ру си је упу ће на гра ђа ни ма Кра ље ва по го ђе ног зе-
мљо тре сом. Под на сло вом „Ру ски кон вој“ го во ри се о пр вој по мо ћи 
ко ја је до пре мље на из ино стра ства, пре ма ре чи ма Њ.Е. ам ба са до ра 
Ко ну зи на „брат ском сло вен ском на ро ду“. Дру га до ми нант на те ма 
од но си се на ин фор ма ци је об ја вље не на Ви ки лик су, о ди пло мат-
ским од но си ма Ру си је и САД-а, као и о спе ку ла ци ја ма о по ре клу 
при хо да Вла ди ми ра Пу ти на, под на сло ви ма: „Ди пло ма те САД: Ру-
си ја је ма фи ја шка др жа ва“, „Пу ти нов име так вре ди 40 ми ли јар ди 
до ла ра“, „Пу тин: Ви ки ликс ни је ка та стро фа“.
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Гра фи кон 3.  
Де сет да ту ма са нај ве ћим бро јем об ја вље них тек сто ва

У 2012. го ди ни нај ве ћи ин тен зи тет из ве шта ва ња за бе ле жен је 
под јед на ко за два да на: 27. мар та и 8. фе бру а ра, са 2,7% укуп ног 
бро ја ана ли зи ра них те сто ва. У 27. мар тов ском из да њу Политика
је об ја ви ла се дам тек сто ва, Блиц је дан, а Вечерњеновостиче ти ри. 
Две ве сти су се од но си ле на на гра ђе ног про на ла за ча из Ср би је на 
ме ђу на род ном сај му ино ва ци ја у Мо скви. Три тек ста су о раз го во-
ри ма Пред сед ни ка РФ Дми три ја Ме две де ва и Пре де се ни ка САД 
Ба ра ка Оба ме по во дом си риј ске кри зе, за тим о увек ак ту ел ном 
ну кле ар ном на о ру жа њу и дру гим без бед но сним те ма ма. Та ко ђе, 
јед на од ак ту ел них те ма од но си ла се на ула га ња ру ског ка пи та ла 
у срп ску при вре ду, ини ци ра на од стра не пред став ни ка опо зи ци о-
них пар ти ја у Ср би ји, у пред из бор ној „тр ци“. Не ки од на сло ва су: 
„НИС про дат, а ми се још пре ра чу на ва мо“, „Ру се ни ко ни је спре ча-
вао да ин ве сти ра ју у Ср би ју“.

ЗАСТУПЉЕНОСТРУСИЈЕКАОТЕМЕУСРПСКОЈ
ШТАМПИ

(величинатекста,пласмантекстананасловнојстрани,
визуелниелементи)

Кван ти тет из ве шта ва ња не ука зу је пре ци зно на за сту пље ност 
Ру си је у срп ској штам пи, јер број тек сто ва мо же би ти ве лик, али 
то ну жно не зна чи да су са др жа јем и ве ли чи ном за у зе ли аде кват ну 
по зи ци ју и про стор на стра ни ца ма днев них ли сто ва. Та ко ђе, ви зу-
ел ни еле мен ти пред ста вљу ју до дат ну ин тер пре та ци ју и да ју зна чај 
об ра ђе ним те ма ма, што је још је дан од ре ле вант них по ка за те ља но-
ви нар ског трет ма на.

Ин ди ка ти ван је по да так да број ма лих тек сто ва за у зи ма 55% од 
укуп ног бро ја об ја ва. Све га 19% за у зе ли су по ло ви ну, од но сно јед-
ну или ви ше од јед не стра не (ве ли ки тек сто ви). Сред њих тек сто ва 
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има 26%, што под ра зу ме ва да се на ла зе на тре ћи ни или че твр ти ни 
стра ни це. 

Гра фи кон 4.  
Ве ли чи на тек ста (Н=450)

Ве ли чи на тек ста се од ре ђу је у од но су на ве ли чи ну стра ни це, 
та ко да се мо ра узе ти у об зир да је Политикин фор мат знат но ве-
ћи од оста ла два ли ста, ко ји су по ве ли чи ни бли жи та бло ид ним 
из да њи ма. Нај ве ћи број сред њих тек сто ва има Политика (38%) и 
је ди но у овом ли сту збир сред њих и ве ли ких тек сто ва (54%) пре ма-
шу је број об ја вље них кра ћих фор ми (46%). Нај ве ћи број ве ли ких 
тек сто ва (42) об ја ви ле су Вечерњеновости, што је дво стру ко ви ше 
не го у Политици и Блицу. Та ко ђе, Вечерњеновости су и ли де ри по 
бро ју ма лих тек сто ва (102). Блиц је у по ре ђе њу са дру га два ли ста 
имао нај ма њи број тек сто ва сред њег оби ма (18), а чак три пу та ма-
ње у од но су наПолитику.

Ка да је реч о на ја ва ма на на слов ној стра ни, све га 5% тек сто ва
је до би ло нај ва жни ју по зи ци ју на ме диј ској аген ди. У Вечерњим
новостима је би ло 10 на ја ва, у Политициосам, док је у Блицу би-
ло дво стру ко ма ње не го у Вечерњимновостима (5 на ја ва). Не ки 
од на сло ва су: „По сле Пу ти на сти жу про јек ти“, „Из ме ђу Мо скве и 
Ва шинг то на“, „У Ру си ју из во зи ли шљи ве са ка ме њем“, „До Фи ја та 
сти гли пре ко Ру си је“. 

Нај ве ћи број тек сто ва као пра те ћи ви зу ел ни еле мент са др жи 
фо то гра фи ју (58%), док 36% за у зи ма ју тек сто ви ко ји ни су до дат но 
ин тер пре ти ра ни ни са јед ним од ди зај нер ских или гра фич ких ре-
ше ња. Ан тр фи ле пред ста вља до да так тек сту ко ји рас те ре ћу је но-
се ћи об лик но ви нар ског из ра за, али и да је пот пу ни је ин фор ма ци је, 
од но сно background (пра те ћу по за ди ну до га ђа ја). Вр ло че сто овај 
уокви ре ни део тек ста, по ред са мог на сло ва, пред ста вља нај у пе ча-
тљи ви ји тек сту ал ни део, ко ји ујед но ин три ги ра чи та о ца да са мо 
ње га про чи та. Тек сто ва са ан тр фи ле ом има 22%. Нај ма ње тек сто ва 
има гра фич ке при ка зе (2%) и ка ри ка ту ре (1,5%).
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Гра фи кон 5.  
Ви зу ел ни еле мен ти ко ји су део тек ста (Н=450)

Вечерњеновости у 70% тек сто ва ко ри сте ви зу ел на из ра жај на 
сред ства. У 127 тек сто ва упо тре бље на је фо то гра фи ја, а од то га 67 
тек сто ва са др жи и ан тр фи ле, док је гра фич ки при каз за не ма рен у 
овим днев ним но ви на ма (са мо 4 тек ста). У Блицу 43% тек сто ва ко-
ри сти фо то гра фи ју, док је ан тр фи леа све га 14%. Политикау 63% 
тек сто ва има фо то гра фи ју, док се ка ри ка ту ре је ди но на ла зе у нај-
ста ри јем днев но-ин фор ма тив ном ли сту.

ПРОФЕСИОНАЛНЕКАРАКТЕРИСТИКЕ
ИЗВЕШТАВАЊАОРУСИЈИ

По ред ве ли чи не и бро ја пла си ра них тек сто ва, ва жан сег мент 
овог ис тра жи ва ња од но си се на про фе си о нал не стан дар де но ви-
нар ског из ве шта ва ња. У кре и ра њу раз ли чи тих но ви нар ских фор-
ми ва жну уло гу има на слов ни блок, ко ји у са вре ме ном жур на ли-
зму углав ном ни је пот пун и од сту па од тра ди ци о нал но уте ме ље не 
струк ту ре (над на слов, на слов и под на слов). 

У ана ли зи ра ном пе ри о ду из над го то во по ло ви не тек сто ва 
(47%)сто ји не це ло вит на слов ни блок.Под не пот пу ним на слов ним 
бло ком сма тра се: 

1) онај ком не до ста је иден ти фи ка ци ја обла сти ко јој текст при-
па да и по пра ви лу тај по да так тре ба да се на ла зи у над на сло ву; 

2) онај ко ји не са др жи под на слов, у ком се уоби чај но на ла зи 
ци тат не ког од но се ћих из во ра у тек сту.

Без на сло ва је 3% тек сто ва, и у пи та њу су ве сти ко је су углав-
ном пре у зе те од но вин ских аген ци ја и на ла зе се на мар ги на ма 
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стра ни ца. Чак јед на тре ћи наукуп ног бро јатек сто ва са др жи са мо 
цен трал ни на слов.

Ре дак циј ска шко ла у Вечерњимновостима га ји стил пот пу них 
на сло вих бло ко ва, ко ји пред ста вља ју аде ква тан ма мац за чи та о це 
(66 тек сто ва), Блицима три пу та ма ње, а Политика све га два тек-
ста са пот пу ним на слов ним бло ком. Вечерњеновости има ју исти 
број тек сто ва са два еле мен та на слов ног бло ка, ко ли ко Политика и 
Блиц за јед но. Два нај ста ри ја днев на ли ста у Ср би ји, као ду го го ди-
шња кон ку рен ци ја из гра ди ли су су прот не сти ло ве пи са ња, па та ко 
у Политици до ми ни ра ју тек сто ви са мо цен трал ним на сло вом (84).

Гра фи кон 6.  
Струк ту ра на сло ва (Н=450)

Тип жан ра упу ћу је да сва ки об ја вље ни са др жај из и ску је од ре-
ђе ну уред нич ку или но ви нар ску ин тер вен ци ју, а са мим тим ин фор-
ма ци је по при ма ју аде ква тан об лик но ви нар ског из ра за. Пре зен то-
ва ни на ла зи ис тра жи ва ња о при сут но сти од ре ђе них жан ро ва, као и 
о њи хо вим свој стви ма, до дат но ће до при не ти пот пу ни јем уви ду о 
трет ма ну Ру си је у три на ци о нал на днев на ли ста.

Нај ве ћи број оба вље них тек сто ва, го то во по ло ви на (46%) је у 
фор ми ве сти. Овај по да так по твр да је са вре ме ног трен да у жур-
на ли зму, у ком се но ви на ри опре де љу ју за нај ма њу фак то граф ску 
фор му, а ујед но ука зу је и на па си ван но ви нар ски при ступ. Ве сти су 
углав ном пре у зе те од стра них ме ди ја и не зах те ва ју до дат ни ан га-
жман но ви на ра за про ду бљи ва ње те ме. 

Не што ви ше од че твр ти не од укуп ног бро ја тек сто ва (27%) 
тек сто ва у фор ми је из ве шта ја у ко ји ма су до га ђа ји де таљ ни је 
пре зен то ва ни. Пре гле дом су ре ги стро ва ни опште-информативни 
и тематски извештаји, као две нај че шће под ка те го ри је ове но-
ви нар ске фор ме. Ре дак ци ја Вечерњих новости про из ве ла је 50% 
укуп но об ја вље них ра до ва. 

Из ве шта ја са ко мен та ри ма има ма ње од де се ти не (8,7%) у од-
но су на уку пан број тек сто ва.Ова фор ма пред ста вља хи брид ни 
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жа нр ко ји у се би су бли ми ра фак то гра фи ју и ана ли тич ке еле мен те 
из ра за. Нај че шће се раз ли ку ју они из ве шта ји ко ји са др же су бјек ти-
ван став но ви на ра о од ре ђе ној те ми, као и они из ве шта ји у ко ји ма 
се по ја вљу је екс пли ци тан став не ког од из во ра о од ре ђе ној дру-
штве ној, по ли тич кој или кул тур ној по ја ви или до га ђа ју. 

Ин тер вју, као још јед на фор ма фак то граф ског но ви нар ског 
жан ра, при су тан је у ма ње од 3% од укуп ног бро ја ана ли зи ра них 
тек сто ва. Сви ин тер вјуи при па да ју под вр сти тематских интер-
вјуа. У Политици је об ја вље но три, у Блицу са мо је дан, а пре о ста-
лих осам ин тер вјуа је ре ги стро ва но у Вечерњимновостима. У 75% 
ин тер вјуа раз го вор је во ђен са пред став ни ци ма из Ру си је, ме ђу ко-
ји ма је ам ба са дор Ру си је у Бе о гра ду Алек сан дар Ко ну зин, ру ски 
пи сац Алек сеј Сла пов ски, му зи чар Сер геј Ле тов, та да шњи пред-
сед ник Ру си је Дми триј Ме две дев и др. У ин тер вју и ма са са го вор-
ни ци ма из Ср би је углав ном се по ја вљу ју ви со ки др жав ни функ ци-
о не ри. При ме ра ра ди у ин тер вјуу са ми ни стром уну тра шњих по-
сло ва Иви цом Да чи ћем по сто ји је дан за се бан део раз го во ра ко ји се 
од но си на срп ско-ру ску вој ну са рад њу; у ин тер вјуу са на чел ни ком 
сек то ра за ван ред не си ту а ци је Пре дра гом Ма ри ћем би ло је ре чи о 
ру ској по мо ћи у ван ред ним си ту а ци ја ма.

Гра фи кон 7.  
За сту пље ност жан ро ва у ана ли зи ра ним тек сто ви ма (Н=450)

Кри ти ке, ко мен та ри и ко лум не су при сут не са све га 3,5%.Нај-
ви ше ко мен та ра је по во дом ру ско-аме рич ких од но са, ме ђу на род не 
без бед но сти и по во дом по др шке Ру си је Ср би ји у Са ве ту без бед но-
сти УН. За ни мљи во је да Блиц не ма ни јед ну об ја ву овог жан ра на 
те му Ру си је, док ре дак ци ја Политике пред ња чи са 13 тек сто ва. У 
ана ли зи ра ном узор ку на шао се и фељ тон са ма ње од 2% од ана ли-
зи ра них тек сто ва, и то не као це ло вит се ри јал од ре ђе не те ме, већ 
са мо по је ди нач ни бро је ви ко ји су об ја вље ни у да ту ми ма пред ви ђе-
ним за ана ли зу. Сви фељ то ни су об ја вље ни у ВечерњимНовости-
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мачи ја ре дак ци ја се овом вр стом исто риј ског пре гле да о Ру си ји 
ба ви ла ре дов но у све три го ди не. Те ме су се од но си ле на Дру ги 
свет ски рат, на од нос Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју-
го сла ви је (СФРЈ) са Са ве зом Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу-
бли ка (СССР), као и на бур жо а ску ре во лу ци ју и Јо си фа Ста љи на. 

При су ство сло же не ана ли тич ко-ин тер пре та тив не фор меза бе-
ле же но је у ма ње од де се ти не од укуп ног бро ја ана ли зи ра них тек-
сто ва (7,3%). Чла нак као нај зах тев ни ји об лик но ви нар ског из ра жа-
ва ња под ра зу ме ва до дат на ту ма че ња ак ту ел них зби ва ња, а са мим 
тим и кон сул то ва ње ве ћег бро ја раз ли чи тих из во ра. Као и из ве-
штај са ко мен та ри ма та ко и чла нак, ана ли зи ран у овом ис тра жи ва-
њу, пред ста вља хи брид ну фор му, ко ја не под ра зу ме ва са мо ста лан 
ан га жман но ви на ра и ис тра жи вач ки по ду хват. Он је ком би на ци ја 
при ку пље не гра ђе из ино стра не штам пе од стра не но ви на ра до пи-
сни ка из Ру си је, ко ја је кри тич ки ин то ни ра на, али у ко јој се не рет-
ко кон сул ту је са мо је дан или два из во ра. Ова кав тренд при ме ћен је 
у го то во по ло ви ни об ја вље них чла на ка, у ко ји ма из о ста је пот пу-
на ин тер пре та ци ја до га ђа ја по де фи ни ци ји члан ка, од но сно фор-
му ли са ње про бле ма и утвр ђи ва ње узро ка ко ји су до ње га до ве ли, 
кон сул то ва ње ре ле вант них са го вор ни ка и на кра ју да ва ње мо гу ћих 
ре ше ња.

Та бе ла 2.  
Фре квент ност жан ро ва по ме ди ји ма

Жанр/Новине Блиц Полити
ка

Вечерње
новости Укупно

Вест 72 58 76 206

Из ве штај 28 26 66 120

Из ве штај са ко мен та ри ма 9 20 10 39

Ин тер вју 1 3 8 12

Ко мен тар/кри ти ка/ко лум на 13 3 16

Чла нак 9 16 8 33

Фељ тон 8 8

Ре пор та жа 1 4 11 16
Укуп но 120 140 190 450

Под ре пор та жом се под ра зу ме ва сва ки аутен ти чан при каз лич-
но сти, по ја ве или до га ђа ја и при па да бе ле три стич ком об ли ку но-
ви нар ског из ра за. Ана ли за по ка зу је да јере пор та жа, као и ко ме тар 
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при су тан са све га 3,5%. Јед на че твр ти на ре по р та жа су фи че ри о 
лич но сти и све су при сут не у Политици,док су оста ле об ја вље не 
у ВечерњимНовостима. 

С об зи ром на то да је при су тан тренд ре дук ци је сло же них 
но ви нар ских фор ми, за по сле ди цу има па си ван но ви нар ски при-
ступ у по гле ду кон сул то ва ња ве ли ког бро ја из во ра. У 83%тек сто-
вана ве ден јеса мо је дан или ни је дан из вор ин фор ма ци ја. Има ју ћи 
у ви ду да је те ма Ру си ја, до не кле мо же мо оправ да ти ве ли ки број 
тек сто ва без из во ра (ви ше од тре ћи не тек сто ва) због ге о граф ске 
уда ље но сти, ма лог бро ја до пи сни ка, је зич ке ба ри је ре и ло шег еко-
ном ског по ло жа ја ме ди ја у Ср би ји, али и пре те жно про за пад не 
ори јен та ци је. Но ви на ри овај про блем пре мо шћу ју пре у зи ма њем 
аген циј ских ве сти и из ја ва да тих не ком дру гом ино стра ном ме ди ју, 
ко је су нај че шће са мо па ра фра зи ра не, па са мим тим у ана ли зи ни су 
еви ден ти ра не као за себ ни из во ри. Укуп но је 14% тек сто ва у ко ји ма 
се по ја вљу је два или три из во ра, што ука зу је на по тре бу но ви на ра 
за не у трал ним из ве шта ва њем. Нај ма њи је број тек сто ва у ко ји ма 
је кон сул то ва но че ти ри и ви ше из во ра–ис под 3%, углав ном ана-
ли тич ке фор ме, у ко ји ма је по ред стро ге де фи ни ци је но ви нар ства 
о пред ста вља њу две стра не, оба ве зно кон сул то ван и ма кар је дан 
ба лан си ра ју ћи, не за ви стан из вор. Нај ве ћи број та квих тек сто ва на-
шао се на стра ни ца ма Политике(10 од 13).

Гра фи кон 8.  
Број кон сул то ва них из во ра у тек сту (Н=450) 

Па си ван но ви нар ски при ступ се до дат но огле да и у «ини ци јал-
ној ка пи сли» за кре и ра ње тек ста, ко ја под сти че но ви на ра да уоб-
ли чи и раз ви је при чу. На осно ву из ја ва и зва нич них са оп ште ња 
на ста ло је 70% тек сто ва, или су јед но став но пре у зе ти од аген ци-
ја и стра них ме ди ја, без са мо стал ног ан га жма на но ви на ра. Са мо 
ше сти на тек сто ва пот па да је под ка те го ри ју „ини ци ра но од стра не 
ре дак ци је“, што под ра зу ме ва уред нич ки под сти цај да се ана ли зи-
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ра ју те ме не на мет ну те днев ном аген дом. Нај ве ћи број та квих тек-
сто ва об ја вљен је у Вечерњимновостима (36), за тим у Политици
(27), док је у Блицу са мо де сет. За ни мљив је по да так да је све га 
1,3% тек сто ва на ста ло по во дом одр жа ва ња кон фе рен ци је за штам-
пу (КЗШ). Ово је по зи ти ван аспект про фе си о нал ног при сту па, с 
об зи ром на то да су кон фе рен ци је тзв. псе у до-до га ђа ји, ко је углав-
ном слу же у са мо про мо тив не свр хе ор га ни за то ра. Са дру ге стра-
не, са свим је из ве сно да при ро да те ме дик ти ра ма ли број КЗШ. 
У ма лом бро ју слу ча је ва кул тур ни цен три су ор га ни зо ва ли пресс 
кон фе рен ци је или су по ли тич ке пар ти је, у пред из бор ној кам па њи, 
пред ста вља ле ре зул та те јав но-мњењ ских ис тра жи ва ња о Ру си ји. 
Ско ро 13% тек сто ва ини ци ра но је до га ђа ји ма ко ји су у ди рект ној 
ве зи са пред ме том овог ис тра жи ва ња. Не ки од тих до га ђа ја су: 
пот пи си ва ње про то ко ла о са рад њи НИС-а и Срп ске пра во слав не 
цр кве; по се та Пре ми је ра Вла ди ми ра Пу ти на Бе о гра ду; пу шта ње 
у рад си сте ма „Ша бач ка“ за про из вод њу наф те и га са на ле жи шту 
у Ки кин ди; кон церт Бо ри са Бе ре зов ског, ру ског пи ја ни сте, у бе-
о град ској Аре ни; от кри ва ње спо мен пло че ру ским умет ни ци ма у 
На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду; обе ле жа ва ње На ци о на лог да на 
Ру си је у ам ба са ди Ру си је у Бе о гра ду итд.

Гра фи кон 9.  
До га ђај ко ји је ини ци рао но ви нар ску при чу (Н=450) 

Још јед на од бит них ка рак те ри сти ка про фе си о нал ног при сту-
па те ми, али и ва жан уре ђи вач ки аспект је сте опре де љи ва ње но ви-
на ра у ко јој ће ру бри ци об ја ви ти текст о Ру си ји. Са свим је оче ки-
ван по да так да је го то во по ло ви на об ја вље них тек сто ва „сме ште-
на“ на стра ни ци Свет (48%). Овим се фо кус ин те ре со ва ња до ма ће 
пу бли ке усме ра ва на спољ но-по ли тич ке од но се Ру си је и оста лих 
зе ма ља све та, а мно го ма ње па жње се по све ћу је од но су Ср би је и 
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Ру си је у ру бри ци Земља (8 %). На стра ни ца ма ове ру бри ке об ја-
вље ни су тек сто ви ко ји се од но се на по се ту пре ми је ра Вла ди ми ра 
Пу ти на; за тим тек сто ви ко ји са др же зва нич на са оп ште ња и исту-
па ња ви со ких зва нич ни ка Ру ске Фе де ра ци је о про бле му ал бан ског 
се па ра ти зма; о по мо ћи ру ске вла де за раз ми ни ра ње те ре на у Ср би-
ји; о пот пи си ва њу уго во ра о са рад њи При вред не ко мо ре Ср би је и 
при вред ни ка из Санкт Пе тер бур га; о ста ву Ру си је по во дом хап ше-
ња Рат ка Мла ди ћа итд. 

Гра фи кон 10.  
Ру бри ка у ко јој је текст пла си ран (Н=450)

Пре гле дом је утвр ђен јед нак број тек сто ва у ру бри ци Економи-
ја(8%)ме ђу ко ји ма су сле де ће те ме: о (не)по вољ но сти ма про да је 
НИС-а; о ужич кој фир ми ко ја је до би ла по сао у Ру си ји вре дан 260 
ми ли о на евра; о на ја ви пот пи си ва ња про то ко ла, а за тим и спо ра-
зу ма о ру ском кре ди ту Ср би ји; о ру ском кре ди ту од 800 ми ли о на 
до ла ра на ме њен Же ле зни ци Ср би је; о про ши ре ној ли сти ро бе ко ја 
се без ца ри не из во зи у Ру си ју итд. 

Још јед на од ве о ма за сту пље них ру бри ка је сте Култура са 
7,7% тек сто ва у ко ји ма су го то во јед на ко тре ти ра не све кул тур не 
ма ни фе ста ци је ру ских умет ни ка пред ста вље не у Ср би ји, али и го-
сто ва ња пре став ни ка срп ске кул тур не ели те у Ру си ји. У ру бри ци 
Осталоко ја об у хва та 6,7% об ја вље них тек сто ва сје ди ње не су: ру-
бри ка За ба ва (Блиц), ру бри ке Спек такл, Ин тер вју, Ауто, Фељ тон 
(Вечерњеновости) као и Хро ни ка, Вре ме и Ве сти. Тек сто ви при-
ка за ни у Гра фи ко ну 6 као Актуелно, под ра зу ме ва ју све оне ру бри ке 
ко је те ми Ру си је да ју по се бан зна чај: Те ма да на у Блицу, Те ма не-
де ље у Политици и Ак ту ел но у Вечерњимновостима. Ова ко ја сно 
ис ти ца ње ак ту ел но сти ре ги стро ва но је у све га 2,2% тек сто ва. 
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Ка да по гле да мо ра спон ру бри ка у Вечерњимновостима те ма 
Ру си је је тре ти ра на из нај ра зли чи ти јих угло ва. У сва три днев на 
ли ста нај ве ћи број тек сто ва на ла зи сеу ру бри ци Свет: у Вечерњим
новостима43%, као и у Политици, док је Блицу та кав пла сман ре-
ги стро ван у 52,5% слу ча је ва.

ВРЕДНОСНИСМЕРТЕКСТА

У оце ни вред но сних усме ре ња тек сто ва о Ру си ји уоп ште раз-
ли ко ва ли смо: 

1) по зи ти ван, не га ти ван или не у тра лан тон тек ста ко ји про из и-
ла зи из но ви нар ског при сту па об ра ди те ме; 

2) вред но сна усме ре ња ко ја ру ски из во ри у тек сту ис ка зу ју 
пре ма Ср би ји и обрат но 

До ми нан тан је не у тра лан но ви нар ски при ступ, при су тан у 
97% тек сто ва. Ова кав по да так мо гао би да ука же на про ме не у но-
ви нар ској кул ту ри и опре де ље ње за но ви нар ски из раз ко јим по ку-
ша ва да се објек тив но пред ста ве до га ђа је и по ја ве, без вред но сно-
ин тер пре та тив них еле ме на та крак те ри стич них за пре тран зи циј ски 
пе ри од у раз во ју срп ске штам пе. 

У 2,5% тек сто ва но ви нар ски при ступ је бла го по зи ти ван.Нај-
ве ћи део ова квих тек сто ва је об ја вљен у Политици у фор ми ко-
мен та ра и чла на ка, па је вред но сна об ра да са став ни сег мент ових 
жан ро ва. Је дан од та квих тек сто ва од но си се на по зи тив но пред-
ста вља ње за вр ше не сту ди је из во дљи во сти Ју жног то ка, ко ји ће 
сма њи ти тро шко ве „Ср би ја га са“ за 300 ми ли о на евра го ди шње. 
Илу стра тив на су и два ко мен та ра у ли сту Политика: у јед ном се 
го во ри о срп ско-ру ским од но си ма по во дом на ја вље ног до ла ска 
пре ми је ра Вла ди ми ра Пу ти на, док се дру ги од но си на Пу ти но ву 
уло гу у фор ми ра њу Евро а зиј ског са ве за (ЕАУ).

Све га 0,5% тек сто ва је не га тив но ин то ни ра но од стра не но ви-
на ра. У јед ном тек сту, од укуп но три об ја вље на, под на сло вом „Ко 
су при ја те љи Ср би је“ аутор су ге ри ше да Ру си ја че сто „за ка же кад 
је нај по треб ни ја“ Ср би ји.
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Гра фи кон 11.  
Ква ли та тив на оце на но ви нар ског при сту па (Н=450)

Не у тра лан кон текст је до ми нан тан, као и у слу ча ју но ви нар-
ског при сту па и опа жен је у 84% тек сто ва. По зи ти ван став су бјек-
та пре ма објек тује пре по знат у 10% тек сто ва, што за пра во зна чи 
да из во ри из Ср би је афир ма тив но пре по зна ју ру ске до при но се за 
уну тра шње дру штве не, по ли тич ке и кул тур не при ли ке. Ово илу-
стру ју тек сто ви о: 1) пот пи си ва њу уго во ра о стра те шком парт нер-
ству из ме ђу Ру си је и Ср би је, 2) по кла ња њу зво на ру ског ам ба са до-
ра по во дом 800-те го ди шњи це ма на сти ра Ми ле ше ва, 3) ова ци ја ма 
ам ба са до ру Ко ну зи ну на ску пу Срп ске на пред не стран ке, „због 
ње го вог лич ног ан га жо ва ња, као и због уло ге Ру си је у пре суд ним 
мо мен ти ма за оп ста нак срп ске др жа ве“. Са дру ге стра не, по сто је и 
они тек сто ви у ко ји ма је ис ка за на ру ска по др шка Ср би ји: са вет ник 
ру ске ам ба са де у Бе о гра ду је ис ка зао ин те ре со ва ње за еко ном ску 
са рад њу са Ср би јом у тек сту об ја вље ном у днев ном ли сту Блиц, 
под на сло вом „Ру си же ле да са ра ђу ју“; ру ски пи сац Алек сан дар 
Сол же њи цин, као и па три јарх Ки рил, ус про ти вио се про гла ше њу 
не за ви сно сти Ко со ва у тек сту об ја вље ном у Вечерњимновости-
ма под на сло вом „Ср бе ка жња ва ју због Ми ло ше ви ћа“; ми ни стар у 
Вла ди РФ Сер геј Шој гу је по твр дио до сле дан став Ру си је о не при-
зна ва њу јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва и Ме то хи-
је, у тек сту об ја вље ном под на сло вом „Ру си ја до след на“.
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Гра фи кон 12.  
Од нос су бјек та пре ма објек ту у кон тек сту срп ско-ру ских од но са (Н=450)

Не га ти ван кон текстиако је за не мар љи во ма ли – 6% тек сто ва, 
ипак је, у по ре ђе њу са вред но сном ори јен та ци јом у но ви нар ском 
при сту пу, не што из ра же ни ји. То се по себ но огле да у тек сто ви ма 
до пи сни ка ко ји су пре но си ли ко мен та ре за пад но-европ ске, а по-
себ но бри тан ске штам пе. Не ки од та квих при ме ра су: кри ти ка на-
вод них из бор них ма хи на ци ја ко је Вла ди ми ра Пу ти на одр жа ва ју 
на вла сти; ве сти о опо зи ци о ним про те сти ма због на вод них не ре-
гу лар но сти из бо ра итд. Не га ти ван кон текст је са свим ра зу мљи во 
при пи сан и на глом по ску пље њу це не га са ко ји про из во ди ком па-
ни ја у ру ском вла сни штву. Та ко ђе, не га ти ван пу бли ци тет до би ли 
су и до ма ћи про из во ђа чи во ћа, ко ји су „из и гра ли ру ске парт не ре“ 
из во зе ћи шљи ве са ка ме њем.

ТЕМАТСКААНАЛИЗА:ФРЕКВЕНТНОСТИЗВОРАКОЈИ
ТУМАЧЕТЕМЕ

Пре гле дом ру ских из во ра, на ко је се но вин ске ре дак ци је по зи-
ва ју при ли ком из ве шта ва ња о Ру си ји, ја сно се уоча ва до ми нант но 
при су ство ви со ких др жав них функ ци не ра и то у го то во 40% слу-
ча је ва. Нај у че ста ли ја име на су: Дми триј Ме две дев, Вла ди мир Пу-
тин, Сер геј Ла вров, Ви та лиј Чур кин, Сер геј Шој гу, Ар ка диј Двор-
ко вич. Са свим оче ки ва но Ме две дев и Пу тин су за сту пље ни пот пу-
но иден тич но (у по 35% тек сто ва).
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Гра фи кон 13.  
Функ ци ја ру ског из во ра на ве де ног у тек сту (Н=178)

Пред став ни ка ру ских ин сти ту ци ја има за сту пље них 14,6%. 
Ми ни стар са о бра ћа ја Игор Ле ви тин на ве ден је као из вор у тек-
сту о са о бра ћај ној не сре ћи; ру ски зва нич ник Ар ка диј Двор ко вич 
ци ти ран је у тек сту о те жњи Ме две де ва да до би је дру ги ман дат; 
ми шље ње Алек сан дра Бе ља је ва је са оп ште но у тек сту о ви со ким 
тем пе ра ту ра ма, због ко јих је при нос пше ни це у Ру си ји сма њен за 
че твр ти ну; се кре тар Цен тра за ру ске сту ди је Алек сеј Ти мо фе јев, 
ко ји се ба ви исто ри јом ру ско-срп ских од но са (ју го сло вен ско-со-
вјет ских) ко мен та ри ше бло ка ду Ле њин гра да, по во дом 70-те го ди-
шњи це. 

При бли жно 12% из во ра су екс пер ти, ана ли ти ча ри, ака де ми ци 
и пред став ни ци кул тур не ели те.Не ки од њих су: Ге ор гиј Бо ро дин, 
ру ски ака де мик Игор Па на рин, ру ска књи жев ни ца Ол га Слав ни ко-
ва, ар хи тек та Сер геј Ску ра тов, пи сац Алек сеј Сла пов ски. 

Из не на ђу ју ће је ма ли број тек сто ва у ко ји ма се но ви на ри по зи-
ва ју на ди пло мат ске слу жбе ни ке РФ у Ср би ји - све га 6,7%. Углав-
ном је ци ти ран Алек сан дар Ко ну зин и са мо јед ном са вет ник при 
ам ба са ди Ру си је у Бе о гра ду. На рав но, ово не зна чи да у не ким тек-
сто ви ма ни су по ме ну ти, већ јед но став но ни су ре ги стро ва ни као 
до ми нант ни но си о ци тек ста.

Пред став ни ци пред у зе ћа при сут ни су у 10%.У ову ка те го ри ју 
свр ста ни су: пред сед ник управ ног од бо ра НИС-а Ва дим Ја ко вљев, 
ге не рал ни ди рек тор НИС-а Ки рил Крав чен ко, Сер геј Бал шов, Бо-
рис Зиљ бер минц и дру ги. Пред став ни ци цр кве су за сту пље ни са 
4,5%. 

Из пре гле да срп ских из во ра на ко је се но вин ске ре дак ци је по-
зи ва ју при ли ком из ве шта ва ња о Ру си ји, мо же се за кљу чи ти да је и 
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у овом слу ча ју до ми нант но при су ство ви со ких др жав них функ ци-
о не ра и то са 31%. Нај че шће на во ђе на име на су ми ни стар спољ-
них по сло ва Вук Је ре мић (25%), као и пре ми јер Мир ко Цвет ко вић 
(10%). Пред став ни ци пред у зе ћа за сту пље ни су као из во ри у 1/5 
тек сто ва.Из ве сно је да су нај че шћа име на пред став ни ка ве ли ких 
пред у зе ћа ко ја су у ру ском вла сни штву.

По сто је ка те го ри је ко је су го то во урав но те же не без об зи ра да 
ли се ра ди о срп ским или ру ским из во ри ма: ме ди ји и но ви на ри, 
екс пер ти и ана ли ти ча ри као и пред став ни ци кул тур не ели те, за-
тим пред став ни ци по ли тич ких пар ти ја. По да так о дво стру ко ве ћој 
за сту пље но сти пред став ни ка ру ских ин сти ту ци ја, ни је ре зул тат 
ди рект ног кон так та но ви на ра са ру ским из во ри ма, већ је по сле ди-
ца ве ли ког бро ја тек сто ва пре у зе тих од стра них ме ди ја. То је још 
јед на по твр да па сив ног но ви нар ског при сту па. Но ви на ри се не ан-
га жу ју да про ду бе при чу ми шље њем не ког од до ма ћих струч ња ка.

Гра фи кон 14. 
 Функ ци ја срп ског из во ра на ве де ног у тек сту (Н=128)

ТЕМАТСКИОКВИР

С об зи ром да је пред мет ис тра жи ва ња кон ци пи ран та ко да об-
у хва ти све тек сто ве ко ји се ба ве Ру си јом у нај ши рем сми слу, ана-
ли за те мат ског окви ра пред ста вља је дан од нај ва жни јих сег ме на та 
ко ји тре ба да по ка же о че му кон крет но пи ше срп ска штам па у ве зи 
са Ру си јом. Ре зул та ти по ка зу ју да су уну тра шња зби ва ња у Ру си ји 
при мар ни фо кус три на ци о нал на днев на ли ста. Ме ђу 30% тек сто ва 
ко ји раз ма тра ју уну тра шњу сце ну Ру си је, а у по ку ша ју да се уста-
но ви гра да ци ја пре ма број но сти, из два ја ју се сле де ће те ме:
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- По ли тич ке (по след њи из бо ри у Ру си ји, сме на ду го го ди-
шњег гра до на чел ни ка Мо скве Лу шко ва, од но си бив ших со-
вјет ских ре пу бли ка)

- Ру си ја као су пер-си ла(на уч на, вој на, ин ду стриј ска и тех но-
ло шка до стиг ну ћа)

- Еко ном ске (по ло жај гра ђа на Ру си је, ауто ин ду стри ја, ста ње 
у при вре ди)

- Сен за ци о на ли стич ке(о жи во ту и имет ку свет ски по зна тих 
ру ских ми ли јар де ра)

- Ка та стро фе (ван ред не си ту а ци је, не сре ће, при род не не по го-
де)

- Дру штве не(од нос пре ма геј по пу ла ци ји, су зби ја ње про сти-
ту ци је и ал ко хо ли зма)

Сле де ћа нај за сту пље ни ја те ма, ка те го ри са на као Русијаисвет, 
од но си се на исту па ње Ру си је на ме ђу на род ној сце ни. У укуп ном 
узор ку, ова те ма об ра ђе на је у че твр ти ни тек сто ва, а ис ти чу се сле-
де ће уже те ме:

- Ме ђу на род на по ли ти ка(би ла те рал ни од но си из ме ђу Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва и Ру ске Фе де ра ци је, од нос Ру-
си је са Ки ном и Ин ди јом, исту па ње ру ских зва нич ни ка на 
ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни)

- Ме ђу на род на без бед ност(ак тив ност Ру си је у окви ру Са ве та 
без бед но сти Ује ди ње них На ци ја, од нос НА ТО-а и Ру си је, 
по себ но по во дом ра кет ног шти та у Евро пи, кри за у Си ри ји, 
шпи јун ске афе ре)

- Ме ђу на род на еко ном ска са рад ња (Га спром и уки да ње га са 
не ким бив шим со вјет ским ре пу бли ка ма, из град ња Ју жног 
то ка, од но си са Ме ђу на род ним Мо не тар ним Фон дом, са-
рад ња са швед ским, не мач ким и фран цу ским про из во ђа чи-
ма ауто мо би ла)

- Од но си цр кве них ве ли ко до стој ни капра во слав не и ка то лич-
ке ве ро и спо ве сти 

У окви ру те ме срп ско-ру ска еко ном ска са рад ња еви ден ти ра но 
је 13% тек сто ва. Нај че шће је би ло ре чи о по сло ва њу Нафт не ин-
ду стри је Ср би је (не што ма ње од 1/5 тек сто ва у окви ру ове те ме), 
о успе ху ма лих при вред них пред у зе ћа на ру ском тр жи шту итд. За-
тим, јед на ко су тре ти ра на те ма кре дит ног за ду жи ва ња Ср би је из 
ру ских фон до ва, као и ин ве сти ци је у срп ску же ле зни цу (8 % тек-
сто ва у окви ру ове те ме). 
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Под те мом о срп ско-ру ској са рад њи об је ди ни ли смо све тек-
сто ве ко ји се ба ве са рад њом ван еко ном ског и по ли тич ког по ља. 
Овој те ми по све ће на је 1/10 укуп ног бро ја тек сто ва. До ми нант но 
су пред ста вље ни сле де ћи об ли ци са рад ње:

- Кул тур но - на уч на (11 тек сто ва)
- Вој но - по ли циј ска(10 тек сто ва)
- Ду хов наод но си срп ске и ру ске пра во слав не цр кве (5 тек-

сто ва)
- Ху ма ни тар на по моћ Ру си је Ср би ји у раз ли чи тим си ту а ци-

ја ма (5 тек сто ва)
Те ма срп ско-ру ски од но си за сту пље на је при бли жно у 1/10 

тек сто ва. Под њом се под ра зу ме ва по ли тич ка са рад ња две зе мље, 
а из два ја ју тек сто ви о по ли тич кој по др шци Ру си је по пи та њу Ко-
со ва (9 тек сто ва), по се та Вла ди ми ра Пу ти на Ср би ји (13 тек сто ва), 
стра те шко парт нер ство (3 тек ста), као и пи та ње ази ла срп ског би-
зни сме на Бо го љу ба Ка ри ћа (3 тек ста).

Те ма ма из обла сти кул ту ресрп ски на ци о нал ни ли сто ви су се 
ба ви ли у ма ње од 1/10 тек сто ва. Нај ви ше се пи са ло о го сто ва њу 
ру ских умет ни ка, ба лет ским пред ста ва ма, ру ским књи жев ним де-
ли ма, кон цер ти ма, фил хар мо ни ји, ма да по сто ји и да ле ко ма њи број 
тек сто ва ко ји се од но си на на сту па ње на ших умет ни ка у Ру си ји 
(при ме ри: ро ман Љи ља не Ха бја но вић Ђу ро вић на гра ђен је дру гом 
на гра дом у ка те го ри ји нај бо љи ро ман стра ног ауто ра, об ја вљен 
у Ру си ји; го сто ва ње кул тур но умет нич ког дру штва „Ко ло“ у Мо-
скви).

Гра фи кон 15.  
Те мат ски оквир ана ли зи ра не гра ђе (Н=450)
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Ре дак ци је сва три днев на ли ста по све ти ла су го то во јед на ку па-
жњу ве ћи ни ана ли зи ра них те ма. При мет на је ан га жо ва ност ре дак-
ци је Вечерњихновостиу из ве шта ва њу о уну тра шњим зби ва њи ма 
у Ру си ји. По ло ви ну укуп ног бро ја тек сто ва об ја ви ле су Вечерње
новости, што је ре зул тат ак тив ног до пи сни ка из Мо скве, док су по 
че твр ти ну об ја ва у овој ка те го ри ји има ли Блици Политика. Та ко-
ђе,Вечерњеновостиза у зи ма ју при мат у из ве шта ва њу са кул тур-
них ма ни фе ста ци ја (63% од раз ма тра них тек сто ва), што је пет пу та 
ви ше у по ре ђе њу са Политиком.

***

Про се чан текст о Ру си ји је ма ли по оби му, без на ја ве на на-
слов ној стра ни и пра ћен је фо то гра фи јом. Жан ров ски при па да 
нај јед но став ни јој фак то граф ској фор ми – ве сти, са не це ло ви тим 
на слов ним бло ком. До ми ни ра ју тек сто ви на ста ли на осно ву зва-
нич них са оп ште ња и из ја ва, у ко ји ма је кон сул то ван са мо је дан из-
вор ин фор ма ци ја. Ова кав вид из ве шта ва ња по сле ди ца је па сив ног 
но ви нар ског при сту па и тен ден ци је да се тек сто ви, па чак и ана-
ли зе, пре у зи ма ју од ино стра них ме ди ја. У скла ду са тим, нај ве ћи 
број тек сто ва ло ци ран је у ру бри ци Свет, а у ко јој су нај при сут-
ни ји ви со ки др жав ни функ ци о не ри Ру си је, као ци ти ра ни или па-
ра фра зи ра ни из во ри. Тек сто ви не ма ју мо би ли за тор ску функ ци ју, 
већ су не у трал ног вред но сног усме ре ња. Не до ста так кри тич ког 
освр та не мо ра би ти по сле ди ца са мо уре ђи вач ке по ли ти ке не го и 
уз др жа но сти са мих но ви на ра да да ју лич ни пе чат у ту ма че њу до-
га ђа ја и по ја ва на ре ла ци ји Ср би ја - Ру си ја. Је дан од ко рек тив них 
фак то ра се лек тив ног уре ђи вач ког при сту па мо же се об ја сни ти вла-
снич ком струк ту ром ме диј ских ку ћа, у ко ји ма но ви на ри пи шу о 
би ла те рал ним од но си ма. Политика као ме диј у пре те жно др жав-
ном вла сни штву имао је нај ве ћи број ана ли тич ко-ис тра жи вач ких 
тек сто ва (чла на ка и из ве шта ја са ко мен та ром). Је ди но овај днев ни 
лист је об ја вљи вао тек сту ал не жан ро ве са екс пли цит ним но ви нар-
ским ста вом – ко мен та ре и ко лум не, али и го то во ар ха и чан об лик 
ко мен та ра кроз цр теж - ка ри ка ту ру. Са дру ге стра не, ко мер ци јал ни 
ли сто ви др жа ли су се фак то гра фи је, са не раз ви је ном им пли цит ном 
ин тен ци јом. Не до ста так ана ли тич но сти Вечерњеновости, као нај-
ан га жо ва ни ја ре дак ци ја у из ве шта ва њу о Ру си ји, на док на ђу ју ра-
зно род ним при сту пом кроз при јем чи ве људ ске при че (ре пор та же, 
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за ни мљи во сти) пра ће не фо то гра фи ја ма и ан тр фи ле и ма. Блицкао 
ме диј у вла сни штву не мач ке ком па ни је нај ма ње је на кло њен те ми 
Ру си је и у кван ти та тив ном и у ква ли та тив ном сми слу. 

Оп шти за кљу чак овог ис тра жи ва ња је сте да се срп ска штам-
па нај ма ње ба ви од но сом две ју зе ма ља, а да је при мар ни фо кус 
на уну тра шњим зби ва њи ма у Ру си ји. Иако ис тра жи ва ња јав ног 
мње ња кон ти ну и ра но по ка зу ју по зи тив не асо ци ја ци је гра ђа на Ср-
би је пре ма Ру си ји, чи ни се да она ни су из гра ђе на на осно ву сли ке 
Ру си је пре зен то ва не у штам па ним ме ди ји ма. Са сво је стра не, до-
ма ћи по ли ти ча ри ни су сво јим ери стич ким спо соб но сти ма ус пе ли 
да ис ко ри сте Ру си ју као адут у бор би за гла со ве то ком по след њих 
пар ла мен тар них, ло кал них и пред сед нич ких из бо ра. Пред став-
ни ци по ли тич ких пар ти ја углав ном ни су ак цен то ва ли Ру си ју као 
ста бил ног еко ном ског и по ли тич ког парт не ра. Иако су опо зи ци о-
не пар ти је (ДСС, СНС) на ја вљи ва ле ве ли ке ру ске ин ве сти ци је у 
слу ча ју њи хо ве по бе де, но ви на ри се ни су по тру ди ли да ис тра же 
на во де по ли ти ча ра ни ти да кон кре ти ни је об ја сне ве ли ке број ке са 
прак тич ним про јек ти ма. Фа бри ко ва не, уни форм не ин фор ма ци је 
оста ле су не ин тер пре ти ра не. Ка да се на ђе у фо ку су пред став ни ка 
срп ских по ли тич ких пар ти ја или др жав них ин сти ту ци ја, о Ру си ји 
се углав ном го во ри као о при вред ном парт не ру, док у спољ но-по-
ли тич ким од но си ма пре те же ори јен та ци ја ка Европскј Уни ји. Њен 
пан дан Евро а зиј ска уни ја го то во се и не по ми ње у срп ској штам пи. 
С об зи ром на ре зул та те ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју на ге не рал но по-
зи тив но мне ње ста нов ни ка Ср би је о Ру ској Фе де ра ци ји, на ве де ним 
у увод ном де лу ра да, узро ке скром ног пла сма на Ру си је на срп ској 
ме диј ској аген ди не тре ба тра жи ти ис кљу чи во у усло вље но сти 
стра те шком спољ но по ли тич ком ори јен та ци јом срп ске вла де ка ЕУ, 
не го, чи ни се, и сла бом јав но ди пло мат ском ак тив но шћу Ру си је на 
те ре ну.

SinisaAtlagic,AnaMilojevic
RUSSIAINTHEMIRROROFSERBIANPRESS

Summary
Thisarticleisbasedontheresultsofthequantitativecon-
tentanalysisaboutthegeneralcoverageofRussiainthe
Serbianpressduring2010–2012period.Themainaim
oftheresearchistopresentformationand/orchangingof
theimageofRussiaobservedtroughthelensofthemain-
streamnewspapers,whichareconsideredasanimportant
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shapingtheattitudesoftheSerbianpublic.
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Resume
This article is basedon researchabout the treatment of
RussiaintheSerbianpress,aimedatfindingouttowhat
extent Russia has been „present in Serbian press, i. e.
what, in what manner, howmuch and how often it has
been written about internal social, economic, political
andculturalaffairs inRussianFederation, theactivities
ofRussianofficialsoninternationalpoliticalstageaswell
asthebilateralrelationsbetweenSerbiaandRussia.The
researchwasbasedonthequantitativecontentanalysisof
theSerbianpressonatwo-yearsample(Маy2010–May
2012).TakingintoaccountthattheSerbianpressmarket
issaturatedwithanumberofdifferenteditions,thesam-
ple was defined according to influence, circulation and
the typeofownershipand thus limited to threenational
daily newspapers – “Politika”, “Vecernje novosti” and
“Blic”.Thegeneralconclusionoftheresearchisthatthe
Serbianpressisleastfocusedontherelationbetweenthe
twocountriesandpredominantlyconcentratedontheRus-
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sianinternalaffairs.Eventhoughpublicopinionresearch
continuouslypointsouttothepositiveattitudesofSerbian
citizens towardsRussia, thecontentanalysis shows they
cannot be rooted in theRussian image presented in the
Serbianpress.

 Овај рад је примљен 19. јануара 2013. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 25. 
марта 2013. године.
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