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Ја сна Ми ло ше вић Ђор ђе вић
Институтзаполитич
кестудије,Београд
О МЕ ДИЈ СКОЈ 
ПИСМЕНО СТИ 
И ПОЛИТИ ЦИ 
ЕМИТО ВА ЊА

При каз књи ге “Де ца и те ле
ви зи ја, гло бал на пер спек ти ва”, 
Даф на Ле миш, Clio 2008. го ди
не

Те ле ви зи ја је не сум њи во 
ме диј од цен трал ног зна ча ја у 
жи во ти ма не са мо де це, већ и 
са вре ме ног чо ве ка, ва жна за 
со ци ја ли за ци ју по је дин ца, али 
и ши ре за сло же не дру штве не 
про це се. Но вац ин ве сти ран у 
те ле ви зи ју је огро ман и пред
ста вља гло бал ни би знис ве ли
ких раз ме ра и вред но сти. Гле
да ње те ле ви зи је не пред ста вља 
са мо ин ди ви ду ал ни чин ко ји 
по је ди нац сам би ра већ је ве о
ма че сто ре зул тат уса гла ша ва
ња, пре го во ра, ком про ми са и 
опо на ша ња дру гих осо ба. За то 
при ли ком про у ча ва ња ути ца ја 
те ле ви зи је на де цу и дру штво 
у це ли ни, мо ра мо узе ти у об зир 
ин тер ак ци ју број них ва ри ја бли: 
ин ди ви ду ал них, кон тек сту ал
них, кул ту ро ло шких и дру штве

них. Књи га „Де ца и телевизијa“ 
пред ста вља уз бу дљи во на уч но 
шти во, ко је нас во ди кроз на
уч не по дат ке до би је не у екс пе
ри ме на ти ма и ко ре ла ци о ним 
сту ди ја ма из обла сти ме ди ја. 
Пред ста вља не сум њи во од ли
чан при мер по пу ла ри зо ва ња 
на у ке, јер се ла ко и јед но став но 
пра ти. То је све о бу хват ни при
каз раз ли чи тих ме то до ло шких 
при сту па, уз оби ље по да та ка 
о ути ца ју те ле ви зи је на де цу. 
Ути ца ја те ле ви зи је са гле да ва 
се на гло бал ном пла ну, чи ме 
се овој озбиљ ној те ми до да је и 
кул ту ро ло шка ди мен зи ја. 

По се бан до при нос ове књи
ге, као што је већ на по ме ну то, 
је сте у при ка зу оби ља по да та
ка и ме то до ло шких при сту па у 
из у ча ва њу те ле ви зи је и ње ног 
ути ца ја на де цу. Обич но се из у
ча ва ње те ле ви зи је сво ди на ис
тра жи ва ња гле да но сти, кван ти
та тив ном ме то дом на ве ли ким 
узор ци ма. Ова књи га по ка зу је 
да је то са мо јед на ди мен зи ја 
ши ро ког спек тра ис тра жи вач
ких тех ни ка ко ји ма се ис пи ту ју 
ме ди ји. Ана ли зи ра ју се по да ци 
до би је ни у број ним ква ли та
тив ним тех ни ка ма (фо кус гру
па ма, ин тер вју и ма, ет но граф ским 
при  сту пи ма  ет но гра фи ја ма по
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ро дич ног жи во та, сту ди ја ма 
слу ча ја, ме то да ма по сма тра ња, 
ана ли за ма са др жа ја). Пу но па
жње по све ће но је пре све га фо
кус гру па ма и ана ли за ма са др
жа ја, те се по себ но раз ма тра ју 
са др жа ји и схва та ња, раз у ме
ва ња раз ли чи тих про гра ма, и 
њи хов ути цај на жи вот и по на
ша ње де це. Ни шта ма ње ва жно
сти се не при да је ко ре ла ци о ним 
ана ли за ма или екс пе ри мен ти ма 
у обла сти ис тра жи ва ња ме ди ја. 
У књи зи се не раз ма тра ју са мо 
ме то до ло шки при сту пи не го се 
иде и ко рак да ље, у им пле мен
та ци ју до би је них по да та ка у 
обла сти раз ви ја ња ме диј ске пи
сме но сти де це и ши ре гра ђа на 
у це ли ни, и при ме ну до би је них 
са зна ња за кре и ра ње стра те
ги ја, по ве ља или кон вен ци ја о 
еми то ва њу те ле ви зиј ског про
гра ма. 

Раз ма тра се не ко ли ко те о риј
ских при сту па у ана ли зи ра њу 
ути ца ја те ле ви зи је. Пр ва те о
ри ја је те о ри ја сна жних ефе ка та 
(ко ја се фо ку си ра на ис пи ти ва
ње јав ног мње ња и по ли тич ких 
кам па ња). У осно ви ова квих те
о ри ја ко је до ми ни ра ју сре ди ном 
XX ве ка у се вер но а ме рич ким 
ис тра жи ва њи ма, је да гле да
ње те ле ви зи је обич но ре зул ти
ра по на ша њем ко је је по ве за но 
са гле да њем (ве ћа агре сив ност 
или ку по ви на од ре ђе них про
из во да). За раз ли ку од сту ди ја 
о ефек ти ма по сто је и ал тер на
тив ни прав ци (европ ски) ко ји 
ука зу ју да гле да лац ни је са мо 

па сив ни при ма лац еми то ва них 
са др жа ја, већ ак тив ни гле да лац 
ко ји уно си у кон так ту са те ле
ви зиј ским са др жа јем соп стве на 
зна ња и ис ку ства, уку се, ста
во ве и спе ци фич не скло но сти. 
Гле да о ци су се лек тив ни у про
це су би ра ња про гра ма. Овај 
при ступ су ге ри ше да се те ле ви
зи ји по не кад при да је пре ве ли ка 
моћ.  

Сле де ћим те ма ма су по све
ће на по себ на по гла вља у овој 
књи зи: те ле ви зи ја и ин ди ви ду
ал ни раз вој, ути цај те ле ви зи је 
и по на ша ње де це и со ци јал но 
кон стру и са ње ре ал но сти, те
ле ви зи ја и уче ње, им пли ка ци је 
у ве зи са обра зо ва њем и по ли
ти ком. По след ње по гла вље ове 
књи ге мо же има ти зна чај не им
пли ка ци је у Ср би ји. У до ме ну 
ме диј ске пи сме но сти Ср би ја 
ни је да ле ко од ма кла. Де мо кра
ти за ци ја јед не зе мље не са мо 
да под ра зу ме ва сло бо ду го во ра, 
и сло бо ду ме ди ја, она сва ка ко 
мо ра да бу де пра ће на и аде кват
ним ме диј ским обра зо ва њем, 
и то не са мо нај мла ђе по пу ла
ци је, не го и гра ђа на у це ли ни. 
Гле да о ци при ме њу ју че ти ри 
ка те го ри је при ли ком гле да ња 
те ле ви зиј ских са др жа ја (Ле
миш, 2008, стр 196). То су на
ивно прихватање: гле да лац не 
пра ви раз ли ку из ме ђу те ле ви
зиј ског про гра ма и ствар но сти 
и сма тра по ру ке про гра ма ве ро
до стој ним; Искусно прихвата
ње: гле да лац при хва та ста во ве 
при ка за не на те ле ви зи ји, али је 
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све стан ал тер на тив них ар гу ме
на та ко ји се ба зи ра ју на ње го
вим соп стве ним жи вот ним ис
ку стви ма; искусноодбацивање: 
гле да лац не при хва та од ре ђе ни 
про грам као та кав, ра су ђу је о 
ње му на осно ву свог ис ку ства и 
ду бљег раз ми шља ња ко је ни је у 
ве зи са са мим про гра мом; раз
лагање: гле да лац је све стан да 
од ре ђе ни про грам пред ста вља 
са др жај ко ји су осми сли ли про
фе си о нал ци, ко ји има ју вла сти
те ста во ве и опа жа ња и за сту
па ју од ре ђе не ин те ре сне гру пе; 
Ви до ви дру штве не упо тре бе те
ле ви зи је мо гу се по де ли ти у две 
гру пе: струк ту рал на упо тре ба 
(при ме на ко ја ни је по ве за на са 
са др жа јем, већ је реч ис кљу чи
во о пу ком ко ри шће њу ме ди ја) 
и ре ла ци о на упо тре ба те ле ви
зи је (уло га те ле ви зи је у фор ми
ра њу мо де ла од но са у по ро ди ци 
и ши ре дру штву). 

Је дан од нај зна чај ни јих за
кљу ча ка ове књи ге је да те ле
ви зи ја ис пу ња ва мно го ви ше 
функ ци ја и уло га од оних ко је 
се сво де на пру жа ње за ба ва или 
де фи ни са ње од ре ђе них уло га. 
Ти ме се су ге ри ше да се не ко
ри сти до вољ но по тен ци јал те
ле ви зи је у до ме ну обра зо ва ња 
и кул ту ре. До при нос књи ге је у 
по ку ша ју да се са гле да ју мно го
број не (не са мо не га тив не) уло
ге ко је те ле ви зи ја ис пу ња ва у 
жи во ту де це (њи хо вих по ро ди
ца, дру штве ног жи во та и сва ко
днев них ак тив но сти), да кле да 
се на об у хва тан на чин ана ли зи

ра ин те гра ци ја те ле ви зи је у сва
ко днев ни жи вот де це. По сто ји 
оп ште при хва ће но и аку му ли
ра но зна ње о штет ним ути ца
ји ма те ле ви зи је на де цу. Ова 
књи га ука зу је и на ути ца је те ле
ви зи је ко ји че сто ни су у фо ку су 
ин те ре со ва ња, а то су под сти ца
ње кре а тив но сти, ма ште и игре 
за ми шља ња. Ти по зи тив ни ути
ца ји че сто су ја чи од не га тив
них ути ца ја те ле ви зи је. Све то 
во ди ве о ма ва жним пи та њи ма, а 
то су де фи ни са ње ПО ЛИ ТИ КЕ 
ЕМИ ТО ВА ЊА у обла сти ме ди
ја и мо жда још ва жни јег пи та ња 
ОБРА ЗО ВА ЊА у обла сти ме ди
ја, од но сно раз ви ја ња ме диј ске 
пи сме но сти гра ђа на. 

Не до ста так књи ге де лом 
пред ста вља пот пу но ис кљу чи
ва ње но вих тех но ло ги ја из ана
ли зе, са из ра зи тим фо ку сом на 
тра ди ци о нал не те ле ви зиј ске 
са др жа је. Од ли ке но вих ме ди ја 
је су ин тер ак тив ност и кон вер
ген ци ја, од но сно не по сто ја ње 
јед не ја сне изо ло ва не ме диј ске 
плат фор ме. Та ко и те ле ви зи ја 
као ме диј те шко да се мо же по
сма тра ти изо ло ва но и из дво је но 
од дру гих ме диј ских плат фор ми 
по себ но ин тер не та (под ка сто
ви, wеб стра ни це те ле ви зиј ских 
ка на ла). Чи ни се да је те ма ути
ца ја тра ди ци о нал не те ле ви зи је 
де лом пре ва зи ђе на, упра во због 
раз во ја но вих ме диј ских плат
фор ми, о чи јем се ути ца ју ја ко 
ма ло зна (иако је њи хо ва уло га 
у сва ко днев ном жи во ту мла дих 
ши ром пла не те тре нут но не са
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гле ди ва). Ипак, ис кљу чи ва ње 
но вих тех но ло ги ја је ра зу мљи
во, об зи ром да је фе но мен ути
ца ја те ле ви зи је на де цу зна ча
јан, те је ис кљу чи ва ње оста лих 
ва жних ва ри ја бли не ми нов но 
при ли ком из у ча ва ња ова ко ши
ро ке те ме. Но ве тех но ло ги је 
иако зна чај не, на гло бал ном ни
воу још увек ка ска ју за уло гом 
и ути ца јем те ле ви зи је. Не ја сан 
је до не кле и из бор те ма ко ји ма 
се књи га ба ви. Оне пре про из и
ла зе из пре фе рен ци ауто ра, не го 
из не ког ја сног те о риј ског или 
кон цеп ту ал ног окви ра. 

Сва ка ко пре по ру чу је мо књи
гу за де таљ но чи та ње, а не ке 
де ло ве и као ко ри сно шти во у 
обла сти де чи јих раз вој них сту
ди ја, со ци јал не пси хо ло ги је и 
ме диј ских сту ди ја. 
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ЖА МОР КРИ ЗЕ (ИЛИ 
ТИ: КРИ ЗА ЖА МО РА)
Не дав но је из штам пе (Apol

lo graphic production) иза шла 
књи га, ко ја је при ву кла зна чај
ну па жњу на уч не и струч не јав
но сти, али и свих ла и ка – по
кло ни ка шти ва ко ји са ве ли ким 
ин те ре со ва њем пра те све оно 
што до ти че пред мет уну тра
шње при ме ње не по ли ти ке. Књи
га но си на слов Жамор кризе, 
и пред ста вља тек сту а ли за ци ју 
ин тер вјуа ко ји је, мо жда наш 
по нај бо љи ана ли ти чар уну тра
шње по ли тич ких зби ва ња, Ми
лош Кне же вић, оба вио у на да
све на дах ну том, са жи вље ном и 
про ми шље ном ин тер вјуу са но
ви нар ком Би ља ном Жив ко вић. 
Књи га је штам па на у ма лом 
џеп ном из да њу А5 фор ма та 
на 150 стра ни ца тек ста (font 12 
TimesNewRoman, про ред 1,5). 
На на слов ној ко ри ци књи ге на
ла зи се ли ков ни при каз (цр теж) 
у бо ји чо ве ка збу ње ног из ра
за упа лог у не спо кој ур ба ног 
ста ни шта град ске вре ве ноћ
ног жи во та, сти шње ног из ме ђу 
ви со ких со ли те ра (ко ји она ко 
на кри вље носра сли ис ка зу ју 
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