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Сажетак
Рад се ба ви кон вер ген ци јом ме ди ја и по сле ди ца ма ко је она 

има на це ло ку пан са вре ме ни ко му ни ка ци о ни про цес, са по себ-
ним ак цен том на про ме не ко је се де ша ва ју на стра ни про из во ђа ча 
ме диј ских са др жа ја у тех но ло шком и еко ном ском сег мен ту, а на 
стра ни кон зу мен та у кул ту ро ло шком и ор ган ском сми слу. Мул ти-
ме ди јал не ре дак ци је ко ји ма клик дик ти ра пра вац де ло ва ња и мо-
дел про из вод ње да те су као па ра диг ма кон вер ген ци је ме диј ских 
про из вод них про сто ра и ме диј ских рад ни ка. Нај ве ће свет ске ме-
диј ске ком па ни је ко је об је ди њу ју по сло ва ње у го то во свим сфе-
ра ма за ба ве, кул ту ре, умет но сти и ин фор ми са ња ука зу ју на ко ји 
на чин и кон вер ген ци ја вла сни штва мо же до не ти број не бе не фи те 
раз во ју по стин фор ма циј ског дру штва, али упо зо ра ва и на број не 
зам ке ко је мо гу би ти фа тал не. Ана ли зи ра ју ћи но ву еко но ми ју кре-
а то ра, тех ни ке мул ти ме ди јал ног ства ра ња и вре ме “при пи то мља-
ва ња” ко је је по треб но за пот пу но ута па ње кон вер го ва них ме ди ја 
у са вре ме но дру штво, ауто ри за кљу чу ју да кон вер ген ци ја он-лајн 
ме ди ја још ни је ушла у сво ју за вр шну фа зу. 
Кључ не ре чи: ме ди ји, кон вер ген ци ја, мул ти ме ди јал ност, мул ти ко му ни-

ка тив ност, по стин фор ма циј ско дру штво, вла сни штво

* Истраживање је рађено у оквиру пројекта „Политички идентитет Србије у регионалном 
и глобалном контексту“, које финансира Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије (евиденциони број 179076)  и делимично у оквиру док-
торске дисертације „Утицај Интернета на промене у њуз магазинима у Србији“, која је 
одбрањена на Филолошком факултет у у Београду 2014. године.
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1. КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈА  
– ОД МАТЕМАТИКЕ ДО РЕ ПОР ТЕ РА

Кон вер ген ци ју ме ди ја као је дан од основ них прин ци па ме-
та мор фо зе ме ди ја (по ред ко е во лу ци је и сло же но сти) је нео п ход но 
раз мо три ти јер је упра во је дан од фак то ра ко ји об ја шња ва ју про-
це се ко ји се од ви ја ју у по стин фор ма циј ском дру штву. По сма тра но 
чи сто тех нич ки, овај про цес под стак нут је кон вер ген ци јом ком пју-
те ра и оста лих ко му ни ка ци о них уре ђа ја, али и тех но ло ги јом ба за 
по да та ка, са ку пља ња ве сти и мул ти ме диј ске про дук ци је... На дру-
гом по лу на ла зи се по тре ба ко ри сни ка за ин тер ак ци јом и пре ва-
зи ла же њем гра ни це про из во ђач – кон зу мент ме диј ског са др жа ја, 
што би се мо гло на зва ти кон вер ген ци јом про из во ђа ча ме диј ских 
са др жа ја. У Ву ја кли ји ном реч ни ку, реч кон вер ген ци ја де фи ни са-
на је као уза јам но при бли жа ва ње, сти ца ње, стре мље ње или те жња 
истом ци љу, сла га ње, ма да се да нас ко ри сти у не ко ли ко ви до ва, 
та ко да мо же опи си ва ти и по на ша ње ком па ни ја и мар ке тин шке 
по те зе, а из вор но по ти че из ма те ма ти ке и фи зи ке. Чак и у обла-
сти ме ди ја мо гу ће је го во ри ти о раз ли чи тим вр ста ма кон вер ген ци-
је – кон вер ген ци ја са др жа ја, вла снич ка кон вер ген ци ја ТВ ста ни ца 
и но ви на, кон вер ген ци ја ор га ни за ци је ре дак ци је, кон вер ген ци ја 
од но са ре пор тер-из вор ин фор ма ци ја, кон вер ген ци ја при ку пља ња 
по да та ка (но ви на ри ко ји ра де за ви ше ме ди ја исти при лог), кон вер-
ген ци ја пре зен та ци је (storytel ling)...   

Тер мин кон вер ген ци ја пр ви пут по ја вљу је се у се дам на е стом 
ве ку и на ред них не ко ли ко ве ко ва од но си се на по ја ве у ма те ма ти ци, 
фи зи ци и би о ло ги ји, да би по ло ви ном де вет на е стог ве ка ушао и у 
реч ник по ли тич ких на у ка и еко но ми је. Иако је оп ште при хва ће но 
ста но ви ште да је Џон Ску ли (John Scul ley) из вр шни ди рек тор Пеп-
си ја и Епл Ком пју тер са, раз ви ја ју ћи Не гро пон те о ве те о ри је, за слу-
жан за уво ђе ње тер ми на кон вер ген ци ја у сфе ру  ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја, тре ба на по ме ну ти да је исте го ди не (1983.) ка да су 
Ску ли је ви гра фи ко ни иза зва ли жа мор ме ђу струч ња ци ма, Ити ел 
де Со ла Пул (It hiel de So la Pool) об ја вио књи гу „Тех но ло ги је сло-
бо де“ у ко јој го во ри о кон вер ген ци ји мо де ла. Ску ли је пред ста вља-
ју ћи ин ду стри ју у ко јој је ра дио, упо тре био при каз са кру го ви ма 
ко ји је 1978. го ди не ко ри стио и Не гро пон те сли ка ју ћи на чин збли-
жа ва ња ТВ, штам пар ске и ком пју тер ске ин ду стри је. Марк Де у зе1) 
под се ћа да се кон вер ген ци ја мо же од и гра ва ти на мно го ни воа, те да 
се мо же од но си ти на кон вер ген ци ју јав не и при ват не сфе ре, „ви со-
ке“ и „ни ске“ кул ту ре, ин ду стри је кул ту ре и за ба ве, мо дер ни стич-

1) Mark De u ze, “The Web and its Jo ur na lisms: Con si de ring the Con se qu en ces of Dif fe rent 
Types of New sme dia On-li ne”, New Me dia & So ci ety, бр. 5 (2), Лон дон, 2003, стр. 203-230
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ког и пост мо дер ни стич ког раз ми шља ња... Од го ва ра ју ћи на пи та ње 
за што смо све ви ше све до ци кон вер ген ци је у но ви нар ству, Сти вен 
Квин (Step hen Qu inn) и Вин сент Фи лак (Vin cent Fil lak), ка жу да су 
нај у ти цај ни ји фак то ри на ову по ја ву фраг мен та ци ја пу бли ке, до-
ступ ност ре ла тив но јеф ти не тех но ло ги је, и про ме не у дру штве ној 
и за кон ској струк ту ри ко је омо гу ћа ва ју по ве зи ва ње ме ди ја кроз 
вла снич ке од но се. „Ме диј ске ком па ни је на да ју се да мо гу да до-
сег ну до фраг мен ти са не пу бли ке кроз раз не ме ди је, пре по зна ју ћи 
да су кон зу мен ти већ при хва ти ли кон вер ген ци ју у сми слу да ко ри-
сте мно штво ме ди ја“.2)

 Хен ри Џен кинс (He nry Jen kins)3) го во ри о чак пет кон вер ген-
циј ских про це са ко ји се од ви ја ју у са вре ме ном дру штву: 

1. Тех но ло шка кон вер ген ци ја – оно што је Не гро пон те на-
зи вао тран сфор ма ци јом ато ма у би те, од но сно ди ги та ли-
за ци ја свог ме диј ског са др жа ја (тек ста, сли ке и зву ко ва). 

2. Еко ном ска кон вер ген ци ја – под ра зу ме ва хо ри зон тал ну 
ин те гра ци ју у ин ду стри ји за ба ве. Ti me War ner ком па ни-
ја са да по се ду је ком па ни је у обла сти фил ма, те ле ви зи је, 
књи га, игри ца, ве ба, му зи ке, не крет ни на у ра зним зе-
мља ма, али и “тран сме диј ску екс пло а та ци ју” брен до ва 
по пут Ха ри ја По те ра, По ке мо на, Ра то ва зве зда… 

3. Дру штве на или ор ган ска кон вер ген ци ја – од но си се на 
ко ри сни ко во исто вре ме но вр ше ње раз ли чи тих рад њи у 
ин фор ма тив ном дру штву – слу ша ње му зи ке, гле да ње те-
ле ви зиј ског про гра ма, пи са ње Е ма и ла… 

4. Кул ту ро ло шка кон вер ген ци ја – у окви ру ње се на ла зи и 
ме диј ска кон вер ген ци ја и под ра зу ме ва но ве фор ме кре а-
тив но сти у обла сти раз ли чи тих ме диј ских тех но ло ги ја и 
ин ду стри ја. 

5. Гло бал на кон вер ген ци ја – пред ста вља кул тур ну хи брид-
ност ко ја за ре зул тат има  ме ђу на род ну цир ку ла ци ју ме-
диј ског са др жа ја.

Тер мин тех но ло шке кон вер ген ци је мо гао би да по слу жи и 
за об ја шња ва ње при бли жа ва ња ко је се од и гра ло ме ђу раз ли чи тим 
тех но ло шким из у ми ма у са вре ме но до ба – кон вер ген ци ја те ле ви-
зи је, те ле фо на и ра чу на ра чи ји смо све до ци да нас. Ни јед на од ове 
три тех но ло ги је ви ше не ко ри сти са мо прин ци пе свој стве не ње ним 
ори ги нал ним ка рак те ри сти ка ма, већ по зајм љу је не ке од прин ци па 

2) Step hen Qu inn, Vin cent Fi lak, “Con ver gent jo ur na lism: an in tro duc tion”, El se vi er, UK, 2005, 
стр. 8

3) He nry Jen kins, Con ver gen ce? I Di ver ge, In ter net http://www.tec hno logyre vi ew.com/bu si-
ness/12434/, 19.12.2014.
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и оста лих тех но ло ги ја раз ви ја ју ћи на тај на чин свој пут оп стан ка 
на мо дер ном тр жи шту.

Фи длер сма тра да је кон вер ген ци ја од су штин ског зна ча ја 
за про цес ме ди ја мор фо зе, јер „об ли ци ме ди ја ко ји да нас по сто је 
за пра во су ре зул тат без број них кон вер ген ци ја ма лих раз ме ра ко је 
су се че сто де ша ва ле то ком вре ме на“4), те да кон стант на кон вер-
ген ци ја не мо ра ну жно до ве сти до сма ње ња бро ја ме ди ја. Па влик 
ко вер ген ци ју де фи ни ше као „ин те гра ци ју ме диј ских фор ми у ди-
ги тал ном окру же њу, во ђе ну тех но ло шким и еко ном ским сна га ма, 
ко ја вр ши ду бо ке ути ца је на ове од но се, и на суп ти лан и стро жи ји 
на чин“5), на гла ша ва ју ћи да је фун да мен тал на про ме на ко ју до но си 
кон вер ген ци ја про ме на од но са из ве шта ча и пу бли ке. Де фи ни ци ја 
по ко ји ма кон вер ген ци ју мо же мо озна чи ти “као ком плек сан и хе-
те ро ге ни про цес ко ји из ра жа ва ин тер ак ци ју из ме ђу тех но ло ги је и 
но ви нар ства”6) та ко ђе има сво је упо ри ште и у прак си. 

Лев Ма но вич сма тра да су но ви ме ди ји још увек ста ри ме ди-
ји, јер за раз ли ку од но вих пе ри о да по чет ком два де се тог ве ка, ко ји 
су до но си ли но ве фор ме и но ви је зик, до ба ком пју те ра се још увек 
осла ња на је зик и об ли ке ин ду стриј ског до ба, не до но се ћи но ве 
фор ме. Су шти на аван гар де но вих ме ди ја за то, ка же Ма но вич, ни је 
у до но ше њу но вих об ли ка ре пре зен то ва ња ре ал но сти, већ у но вим 
на чи ни ма при сту па ња и ма ни пу ли са ња ин фор ма ци ја ма, од но сно у 
но вим на чи ни ма ко ри шће ња прет ход но аку му ли ра них ме ди ја. „У 
том по гле ду, но ви ме ди ји су пост ме ди ји или ме та ме ди ји, по што 
ко ри сте ста ре ме ди је као свој основ ни ма те ри јал“.7) Фор ме оста ју 
исте, ка же Ма но вич, ме ња се са мо на чин на ко ји се оне ко ри сте.

2. МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НЕ РЕ ДАК ЦИЈЕ 
КАО ПРО ИЗ ВОД КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈЕ

Кон вер ген ци ја у ре дак ци ја ма  је дан је од осно ва мо дер не ре-
дак ци је у ко јој се ште де ре сур си и у ко јој се спро во ди до сле дан 
уре ђи вач ки фо кус. Јед на од по сле ди ца кон вер ген ци је уну тар ме ди-
ја под ра зу ме ва ства ра ње та ко зва них ин те гри са них ре дак ци ја (мул-
ти ме ди јал них ре дак ци ја или ди ги тал них ме та), чи ји су пр ви при-
ме ри на про сто ру бив ше Ју го сла ви је на ста ли 2009. и 2010. го ди не 

4) Ро џер Фи длер, Me di a morp ho sis, Клио, Be o grad, 2004, стр. 46

5) John Pa vlik, „A sea-chan ge in jo ur na lism: Con ver gen ce, Jo ur na lists, the ir Audi en ces and So-
ur ces“, Con ver gen ce, SA GE, 2004, 10, стр. 21

6) Исто 

7) Лев Ма но вич, Ме та ме диј, из бор тек сто ва, Цен тар за са вре ме ну умет ност, Бе о град, 
2001, стр. 74.
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у Бе о гра ду и Сло ве ни ји, у ме диј ској ку ћи Rin gi er Axel Sprin ger и 
ме диј ској ку ћи Del lo. Циљ ових ре дак ци ја (мул ти ме ди јал не ре дак-
ци је, кон вер ги ра не ре дак ци је, удру же не ре дак ци је...) је на рав но 
увек по бољ ша ње ква ли те та са др жа ја ко ји се об ја вљу је и ујед но 
сма ње ње тро шко ва про из вод ње тог са др жа ја, од но сно бо ља ор-
га ни за ци ја ра да и рас по де ла сред ста ва у ци љу оства ри ва ња ве ћег 
про фи та. Ка ко се на ста ја ње ова квих ре дак ци ја у све ту углав ном 
по кла па са вре ме ном по чет ка еко ном ске кри зе, пре ци зни је је ре ћи 
да се ра ди о по ку ша ју за др жа ва ња не ка да шњих за ра да, пре не го о 
по ве ћа њу про фи та, јер исти ве ћи на ме диј ских ку ћа ни је ус пе ла да 
оства ри.

„Још јед на од по сле ди ца тех но ло шких ино ва ци ја је да се 
кон вер ген ци ја де ша ва у ме диј ској про дук ци ји, исто као и на ор га-
ни за ци о ном ни воу“.8)  

Он-лајн из да ње пред ста вља осно ву мул ти ме ди јал не ре дак-
ци је. Са др жа ји ко ји он-лајн ре ги стру ју нај ви ше кли ко ва су они ко-
ји се мо ра ју на ћи ме ђу во де ћим тек сто ви ма у штам па ним из да њи-
ма, али су то ујед но и те ме ко је ће се да ље екс пло а ти са ти он-лајн 
на два на чи на. Њи ма ће се да ље ба ви ти но ви на ри, ис цр пљу ју ћи 
те му, али ће ови са др жа ји, озна че ни као нај по се ће ни ји по пра ви-
лу ге не ри са ти но ви по ве ћан са о бра ћај он-лајн. Фи зич ки цен трал ни 
део ин те гри са них ре дак ци ја углав ном чи не ве ли ки екра ни (са ста-
вље ни од ма њих екра на) на ко ји ма се при ка зу ју гра фи ко ни ге не-
ри са ног он-лајн са о бра ћа ја и уред нич ки деск за ко јим се (не рет ко 
и не ко ли ко пу та днев но) одр жа ва ју ко ле ги ју ми. Око ло уред нич ког 
сто ла су сте пе на сто рас про стра ње ни но ви нар ски сто ло ви, оку-
пље ни око ру бри ка ко ји ма се њи хо ви но ви на ри ба ве. Ова кав на-
чин ра да је омо гу ћен уво ђе њем си сте ма упра вља ња ди ги тал ним 
са др жа јем (DAM – di gi tal as set ma na ge ment). ДАМ под ра зу ме ва 
упра вља ње ди ги тал ним са др жа јем у тре нут ку ка да се он кре и ра, 
као и ње го во скла ди ште ње, ор га ни за ци ју, кон тро лу или ре ви зи ју 
са др жа ја ко ји се че сто ме ња. Он омо гу ћа ва ве о ма ла ко пре ме шта-
ње са др жа ја кроз цео ла нац про из вод ње и ар хи ве, што у мно го ме 
олак ша ва пост про дук ци ју као и про цес ди стри бу ци је за раз ли чи те 
плат фор ме. Ана ли за са др жа ја се на овај на чин у мно го ме олак ша-
ва, ло ци ра ње и иден ти фи ко ва ње ди ги тал ног са др жа ја је убр за но, 
а тран сфор ма ци ја се ауто ма ти зу је (нпр. не ки од аудио или ви део 
фај ло ва, по де ша ва ње ве ли чи не и сл).

8) Li es beth, Her mans, Ma u ri ce Ver ge er, Leen d’Ha e nens, “In ter net in the Daily Li fe of Jo ur-
na lists: Ex pla i ning the use of the In ter net by Work-Re la ted Cha rac te ri stics and Pro fes si o nal 
Opi ni ons”, Jo ur nal of Com pu ter-Me di a ted Com mu ni ca tion, бр. 15 (1), 2009, стр. 142. 
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„У Ве ли кој Бри та ни ји, али и дру где, ме диј ски из да ва чи све 
ви ше гра де ди ги тал не ме ха ни зо ва не фа бри ке ко је су опре мље не та-
ко да са др жа јем мо гу да на хра не раз не ме диј ске плат фор ме, це лог 
да на, це ле не де ље. Но ви не се про ши ру ју у област ре ал ти ме ви деа, 
док ТВ еми те ри про ши ру ју снаб де ва ње тек сту ал ним са др жа јем. 
Тај про цес кон вер ген ци је уну тар ин ду стри је је во ђен не ми ло срд-
ном по тра гом за про дук тив но шћу и ефи ка сно шћу тро шко ва“.9)

У ин те гри са ним ре дак ци ја ма, по ред то га што се сма њу ју 
тро шко ви, до ла зи до ја ча ња роб не мар ке, али се и на ве о ма ефек-
ти ван на чин ко ри сте мо гућ но сти раз ви ја ња ви ше про из во да, што 
се че сто чи ни као нај ве ћи иза зов у ме диј ским ку ћа ма ко је по се-
ду ју ви ше плат фор ми. По треб но је на ћи рад ну сна гу ко ја мо же да 
од го во ри на ова кве иза зо ве и при пре ми ти се на, ка ко то при ме ћу-
ју проф. др Зо ран Јев то вић и Ра ди во је Пе тро вић, сма ње ну су ве ре-
ност но ви на ра у ова квим ре дак ци ја ма, јер је она „де тер ми ни са на 
од но сном из ме ђу но ви нар ског по сла, тех но ло ги је и тр жи шног кон-
флик та“.10)

3. КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈА ВЛА СНИ ШТВА 
– ПО РА СТИ ИЛИ ПО ТО НУ ТИ

Кон вер ген ци ја вла сни штва, од но сно ње го ва кон цен тра ци ја 
је не ми нов ност ко ја ће у на ред ним го ди на ма мо ра ти да усле ди на 
тр жи шту срп ских ме ди ја и то из ви ше раз ло га. Нај пре, ово је тр-
жи ште из у зет но ви со ко за си ће но и ве ли ки број ме ди ја ко ји по сто-
ји не сра зме ран је бро ју по пу ла ци је, а на ро чи то бро ју обра зо ва не 
и функ ци о нал но пи сме не по пу ла ци је. Иако срп ско тр жи ште има 
тра ди ци ју ве ли ког бро ја ме ди ја за оче ки ва ти је да овај број ме ди ја 
у бу дућ но сти не ће ра сти зна чај ни је и да ће на кон су штин ске де мо-
кра ти за ци је зе мље и по сти за ња трај ни јег по ли тич ког кон цен зу са 
тај број по че ти да се сма њу је. Кон цен тра ци ја ка пи та ла под ра зу ме-
ва ће и ускла ђи ва ње са свет ским трен до ви ма спа ја ња и пре у зи ма-
ња, од но сно ства ра ње ме диј ских гру па ко је ће об је ди ња ва ти ви ше 
плат фор ми, али и акви зи ци ју ме диј ских фир ми од стра не фи нан-
сиј ских ја чих игра ча – би ло да су они фон до ви спе ци ја ли зо ва ни за 
ула га ње у ме диј ску ин ду стри ју или јед но став но при ват не ком па-
ни је ко је има ју ин те ре са да ула жу у овај сек тор.

9) An drew, Cur rah, What’s hap pe ning to our news: An in ve sti ga tion in to the li kely im pact of the 
di gi tal re vo lu tion on the eco no mics of news pu blis hing in the UK, Ox ford, Oxu ni print, 2009, 
стр. 6

10) Зо ран Јев то вић, Ра ди во је Пе тро вић, „Штам па на рас кр шћу“, Кул ту ра, За вод за про у ча-
ва ње кул тур ног раз вит ка, Бе о град, бр. 132, 2011, стр. 100.
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Пол Фа хри (Paul Fa hri), ре пор тер Was hing ton Post-a и ви ши 
са рад ник у Ame ri can Jo ur na lism Re vi ew ства ра ње за јед нич ких ула-
га ња или спа ја ње ме диј ских ком па ни ја ви ди као је дан од нај бо љих 
мо де ла за да љи оп ста нак: „Кон со ли дуј те. Про бе ри те ста до. Ра ци-
о на ли зуј те, тј. ели ми ни ши те не е фи ка сне и су ви шне де ло ве кроз 
про цес спа ја ња ме ди ја“.11) Ако се узме у об зир да је 2008. го ди не 
у Аме ри ци из ла зи ло 1.408 днев них ли сто ва (пре ма по да ци ма New-
spa per As so ci a tion of Ame ri ca), а да је у Бе о гра ду са 1.5 ми ли о на 
ста нов ни ка из ла зи ло чак 12 днев них ли сто ва, ја сно је за што њи хо-
ви про фи ти не мо гу да бу ду ве ли ки. На сва ком ко ра ку раз во ја тех-
но ло ги ја на и ла зи мо на при ме ре ка ко је ин те гра ци ја раз ли чи тих ка-
на ла, плат фор ми или ме ди ја при хва та на на тр жи шту ме ђу ве ли ким 
бро јем ко ри сни ка, тј. по пра ви лу увек ме ђу ве ћим бро јем ко ри сни-
ка не го што је то био слу чај са ин ди ви ду ал ним (не ин те гри са ним) 
про из во ди ма. Та ко је на при мер, пр ви ко мер ци јал ни веб бра у зер 
ко ји је до жи вео ве ли ки успех – Net sca pe успе шно ин те гри сао веб, 
мејл и њуз гру пе, а о ње го вом успе ху го во ри чи ње ни ца да је 1995. 
го ди не на NAS DAQ бер зи оства рио нај ве ћи IPO ика да.

Ве о ма па жљи во тре ба про у чи ти си нер ги је ко је се мо гу до-
би ти спа ја њем ме диј ских ком па ни ја и па жљи во иза бра ти тре ну так 
за ова кав по слов ни по тез. Јед но од чу ве них спа ја ња би ло је 1990. 
го ди не спа ја ње Ti me Inc и War ner Com mu ni ca ti ons чи ме је на ста ла 
јед на од нај чу ве ни јих свет ских ком па ни ја ко ја по слу је и у обла сти 
фил ма, те ле ви зи је и из да ва штва ши ром све та. О успе ху овог спа-
ја ња го во ри чи ње ни ца да је шест го ди на на кон зва нич ног спа ја ња, 
Ti me War ner бе ле жио тре ћи ну при хо да свих аме рич ких ча со пи са 
и 40 од сто укуп ног про фи та. Ме ђу тим, де сет го ди на ка сни је Ti me 
War ner је по ку шао спа ја ње са AOL ко ји се за вр ши ло не у спе шно. 
Глав ним раз ло гом кра ха овог спа ја ња сма тра се дот цом ба лон, од-
но сно пре це ње ност де о ни ца AOL-а у тре нут ку ка да се од и грао овај 
мерџ, што је ме наџ мен ту до зво ли ло да из дво ји 160 ми ли јар ди аме-
рич ких до ла ра за овај по сао.

4. МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НЕ ТАЈ НЕ  
– ГРА НИ ЧЕ ЊЕ И КОГ НИ ТИВ НИ „КИК-АУТ“

Тер мин мул ти ме ди ја се ве о ма бр зо раз ви ја и до би ја но ва зна-
че ња. С по чет ка се де фи ни сао као ме диј ко ји је са жи мао нај ма ње 
два об ли ка ко му ни ка ци је, али је због су ви ше ши ро ке де фи ни ци је, 
у ве ћи ни де фи ни ци ја до да то – елек трон ски ме диј, ка ко би се оне-

11) Paul Far hi, Go Big or Go Un der, AJR, де цем бар/ја ну ар 2010, стр. 14. 
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мо гу ћи ло де фи ни са ње и штам пе као ме ша ног ме ди ја (јер ко ри сти 
и текст и фо то гра фи ју за пре нос ин фор ма ци је), ма да на тај на чин и 
те ле ви зи ја оста је уну тар ове де фи ни ци је. 

Ро налд Ја рос (Ro nald Yaros) об ја шња ва ко ли ко је ве шти на по-
треб но за упра вља ње мул ти ме ди јал ним са др жа јем: „Ни је до вољ но 
да са мо по ста ви те не ки текст и он да јед но став но у тај микс до да-
те не ки ви део. Да би сте за др жа ли па жњу чи та ла ца, и обо га ти ли 
раз у ме ва ње пу бли ке, од су штин ске је ва жно сти да сва ки са сто јак 
у бо га том мул ти ме ди јал ном са др жа ју сто ји баш та мо где има нај-
ви ше сми сла“.12) Ја рос на гла ша ва ка ко је из у зет но бит но осве сти ти 
да текст и ви део не мо гу да се ко ри сте на на чин на ко ји су се ко ри-
сти ли у штам пи или на ТВ-у. Не ке од нај че шћих гре ша ка је су схва-
та ње мре же као без гра нич ног про сто ра ко ји „тр пи“ сав ма те ри јал 
ко ји се на ње га по ста ви, те пре бу ки ра ње тек сто ва пре ду гач ким 
гра фи ко ни ма, ви део ма те ри ја ли ма, ма па ма, за ко је он-лајн чи та-
лац, ко ји је на ви као да ске ни ра текст, ни је за ин те ре со ван. Ре ше ње 
ко је ну ди Ја рос на зи ва се гра ни че ње, од но сно „по ста вља ње ви деа, 
вре мен ске та бе ле, ко мен та ра чи та о ца или од го ва ра ју ћег лин ка, на 
ме сту у тек сту где је ре ле вант но – али та ко ђе и пре кла па ње од ре-
ђе ног де ла ви деа и тек ста, јер мно ги чи та о ци чи та ју са мо текст 
или гле да ју са мо ви део“.13) Пре ма ње му, гра ни че ње је у мул ти ме-
ди јал но сти исто што и ко хе рент ност за текст и оно мо ра до не ти 
не ко ли ко аспе ка та ма те ри ја ла, од ко јих по се ти лац мо же иза бра ти 
са мо не ке, а и да ље за др жа ти кон текст. „По ред то га што су ин фор-
ма ци је он-лајн у не ли не ар ном мо ду, ко ри сни ци и да ље мен тал но 
при ку пља ју ин фор ма ци је део по део, ли не ар ним ре до сле дом. Ком-
плек сност но вог иза зо ва ко ји се на ла зи пред но ви на ри ма је у то ме 
што чи та о ци на пре ду ју ли не ар но кроз не ли не ар ну сре ди ну вир-
ту ел но нео гра ни че них из бо ра“.14) Иако про гра ми по пут Dru pa la и 
Sha re Po int-а мо гу би ти до ста ефи ка сни у са ку пља њу ин фор ма ци ја, 
не до ста је им ак це нат на гра ни че њу ко ји мо гу да обез бе де љу ди 
ко ји ра де на ма те ри ја лу. Уме сто пе то ми нут ног ви део ма те ри ја ла 
и не ко ли ко стра ни ца тек ста, мно го је  бо ље у текст умет ну ти две 
спе ци фич не фо то гра фи је и ви део сни мак од де сет се кун ди у ком-
би на ци ји са ко мен та ром по се ти о ца по ста вље ним на пра во ме сто 
и крат ком ани ма ци јом или гра фич ким при ка зом. Од из у зет ног је 
зна ча ја обез бе ди ти ко хе рент ност свих де ло ва мул ти ме ди јал ног са-
др жа ја, али и по бри ну ти се за њи хо во ми ни мал но пре кла па ње ка ко 

12) Ro nald A. Yaros, Ma ste ring Mul ti me dia, AJR, ав густ/сеп тем бар 2009, стр. 9. 

13) Исто.

14) Исто.
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би се бо ље по сти гла це ло ви тост. Ког ни тив ни kick out, ка ко га на зи-
ва Ја рос, ја вља се ка да иска чу из не над не ан ке те, аудио фај ло ви ко ји 
се ауто мат ски пу шта ју, оба ве зне ре ги стра ци је и оста ли из не над ни 
ефек ти ко ји ауто мат ски на те ра ју по се ти о це да на пу сте сајт.

Има ју ћи све го ре на ве де но у ви ду, ја сно је да је у до ба све 
се лек тив ни је пу бли ке ко ја је тех но ло шки све обра зо ва ни ја, нео п-
ход но уло жи ти на по ре да се са вла да упра вља ње мул ти ме ди јал ним 
са др жа јем. Мул ти ме ди јал ност је у од ре ђе ним де ло ви ма бли ско по-
ве за на са ин тер ак тив но шћу. Та ко су не ки сај то ви из на шли ве о ма 
кре а тив не на чи не да при ву ку пу бли ку: од мо гућ но сти за по се ти о це 
да у окви ру тек ста ко ји се ба ви по ску пље њем кре ди та из ра чу на ју 
на кал ку ла то ру ко ли ко су њи хо ви кре ди ти по ску пе ли или ко ли ко 
ће да по ску пе у на ред них пет го ди на, пре ко ра чу на ња ко ли ки је 
њи хов фак тор ри зи ка од ср ча ног уда ра у окви ру ру бри ке о здра-
вљу, до то га да уба ци ва њем соп стве не фо то гра фи је у про грам мо-
гу до би ти из глед свог за ми шље ног ли ка из стри па. Ка ко проф. др 
Вла ди мир Штам бук15) за кљу чу је, мул ти ме ди јал ност се од но си на 
пре зен та ци ју по да та ка на од ре ђе ни на чин, али ко ри сник мо ра да 
има основ на зна ња за ко ри шће ње про гра ма и апли ка ци ја ко је му 
се ну де, што ће под ра зу ме ва ти све ви ше да ће ме диј ске ком па ни је 
у бу дућ но сти мо ра ти још ви ше да ула жу у обра зо ва ње ко ри сни ка. 
Дру га мо гућ ност је раз ви ја ње апли ка ци је из у зет но јед но став них за 
ко ри шће ње, за шта су мо жда је дан од нај бо љих при ме ра про из во ди 
ко је је раз ви јао Епл.

5. НО ВА ЕКО НО МИ ЈА КРЕ А ТО РА

Не рас ки ди во ве зан за прет ход на два тер ми на, мул ти ко му ни-
ка тив ност се од но си на број из во ра ин фор ма ци ја и ујед но сма ње ње 
вре ме на за при ступ тим по да ци ма, што има ве ли ку уло гу ка ко за 
ко ри сни ка, та ко и са дру ге стра не „сто ла“ – за но ви на ра у про це су 
ства ра ња тек ста. Овај дру ги део мул ти ко му ни ка тив но сти да ле ко је 
зна чај ни ји за те му овог. По сво јој де фи ни ци ји, му ли ти ко му ни ка-
тив ност под ра зу ме ва укљу че ност у ви ше од јед ног раз го во ра ко ри-
шће њем раз ли чи тих ме ди ја, а на на уч ном ни воу овај фе но мен по-
чи ње да до би ја ви ше на зна ча ју од 2008. го ди не на кон ра до ва ко је 
об ја вљу ју Тар нер, Ре инсч и Тин сли (Tur ner, Re insch и Tиnsley)16). У 

15) Вла ди мир Штам бук, “Ки бер не ти ка, ин фор ма ти ка, Ин тер нет“, ФПН, Чи го ја штам па, Бе-
о град, 1998.

16) La mar N. Re insch, Je a ni ne Wa ris se Tur ner, Cat he ri ne H. Tin sley, Mul ti com mu ni ca ting: A 
Prac ti ce Who se Ti me Has Co me?, Aca demy of Ma na ge ment Re vi ew, 2008, Бр. 33-2, стр. 
391-403.
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кон тек сту овог тер ми на тре ба раз мо три ти и про ме не ко је су се до-
го ди ле на стра ни пу бли ке, од но сно кон зу мен та ме диј ских ин фор-
ма ци ја, а под ути ца јем ра зних вр ста кон вер ген ци ја. 

За хва љу ју ћи ин тер не ту (а пре то га умре жа ва њу све та те ле-
фон ским ли ни ја ма) не са мо да но ви нар мо же до ћи до мно го ши-
рег бро ја са го вор ни ка, те ма, ин фор ма ци ја, ба за по да та ка, већ мо-
же лак ше при сту пи ти све му на ве де ном, без об зи ра на вре мен ску 
или про стор ну уда ље ност. Та ко ђе, ин тер нет омо гу ћа ва ства ра ње 
та ко зва них мул ти ин тер вјуа – док се је дан ин тер вју оба вља скај-
пом, дру ги меј лом, тре ћи че том, че твр ти СМС-ом – и сва ки од њих 
мо же слу жи ти за про ве ру чи ње ни ца из не се них у оном прет ход ном, 
од но сно па ра лел ном ин тер вјуу. Чи ње ни це се мо гу про ве ра ва ти он-
лајн, јер умно жа ва ње из во ра ко ји су но ви на ру по ста ли до ступ ни 
за хва љу ју ћи ком пју те ри за ци ји, умно жи ло је ње го ве из во ре и мо-
гућ но сти за про ве ре тих из во ра. По треб но је „са мо“ до бро по зна-
ва ти ме то де и тех ни ке про ве ре ин фор ма ци ја и укр шта ња раз ли чи-
тих из во ра ин фор ма ци ја ка ко би се фор ми рао урав но те жен текст са 
нај пот пу ни јим ин фор ма ци ја ма.

Пол Са фо (Paul Saf fo), прог но зер но вих тех но ло ги ја са ви ше-
де це ниј ским ис тра жи вач ким ис ку ством на Стан форд уни вер зи те-
ту, је 2009. го ди не упо зо ра вао да се „еко но ми ја по тро ша ча, ро ђе на 
1950-их те ту ра и да се на ње ном ме сту уз ди же но ва еко но ми ја кре-
а то ра“.17) Пре ма ње го вим ста во ви ма, ово је тре ћа „но ва“ еко но ми ја 
у то ку јед ног ве ка. 1900. го ди не ро ђе на је еко но ми ја про из во ђа ча 
ко ја за до во ља ва по тре бе рад нич ке кла се и но ве сред ње кла се ко ја 
се та да бу ди. Ова еко но ми ја обе ћа ва ла је оби ље, али је би ла при-
си ље на на ефи ка сност и штед њу, на ро чи то у вре ме Дру гог свет-
ског ра та. Ка да су на кон ра та, ин ду стри јал ци по че ли да про из во де 
ви ше не го што је би ла ку пов на моћ ста нов ни штва, ова еко но ми-
ја је по че ла да се уру ша ва отва ра ју ћи вра та еко но ми ји по тро ша ча 
ко ја на сту па пе де се тих го ди на. Та да по тро шач за ме њу је рад ни ка 
као глав ни ак тер еко но ми је, што је по сле ди ца на по ра ком па ни ја 
да ство ре што ве ћи зах тев за про из во ди ма ко је се ства ра ле. Ула же 
се у про да ју и мар ке тинг, а те ле ви зи ја у овом про це су игра ве ли ку 
уло гу. Не са мо да убе ђу је сво је вер не гле да о це да је њи хов жи вот 
пра зан и не пот пун без не ких ра ни је пот пу но не по треб них про из во-
да (по пут тран зи сто ра или ху ла хо па), већ ства ра и гло бал не роб не 
мар ке. „Мас ме ди ји су пре тво ри ли про из во де по тро шач ке еко но-
ми је у то те ме те жњи. По тро ша чи ви ше ни су че ка ли да се њи хов 
апа рат по ква ри да би га за ме ни ли но вим, већ су ку по ва ли нај но ви је 

17) Paul Saf fo, Get ready for a new eco no mic era, MCKin sley&Com pany, 2009, In ter net http://
what mat ters.mckin seydi gi tal.com/in ter net/get-ready-for-a-new-eco no mic-era, 19.1.2015.
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за то што бо ја њи хо вог ста рог апа ра та ви ше ни је би ла мо дер на“.18) 
Све ово, во ди ло је до ма ћин ства у за ду жи ва ње, што је на гло бал ном 
ни воу до ве ло до сло ма из 2008. го ди не. „Као што је еко но ми ја про-
из во ђа ча би ла уни ште на пре ко мер ном про из вод њом, та ко је еко-
но ми ја по тро ша ча до го ре ла због пре ко мер не по тро шње “. Од тог 
до ба, на сту па еко но ми ја ства ра ла ца, где је глав на лич ност осо ба 
ко ја је у исто вре ме и про из во ђач и по тро шач, а ко ју Са фо на зи ва 
„кре а тор“. „Кре а то ри су обич ни љу ди чи је сва ко днев не ак тив но-
сти ства ра ју не ку вред ност“.19) По ред ово га, еко но ми ју ства ра ла ца, 
чи ји је сим бол ком пју тер ски миш, ка рак те ри шу и ин тер ак тив ност 
и крат ко ћа из ра жа ва ња. Ова по де ла од го ва ра по де ла ма, са мо дру га-
чи је име но ва ним, ко је на ла зи мо и код дру гих те о ре ти ча ра – Бе ло во 
по стин ду стриј ско дру штво, Ка стел со во дру штво мре же или Ма но-
ви че во ме та ме диј ско дру штво. Но, да ли су да на шњи ме ди ји од го-
во ри ли на по тре бе но вог кре а то ра и удо во љи ли ње го вом на чи ну на 
ко ји же ли да при ма ин фор ма ци ју? Пре лаз са кон цеп та ин фор ма ци-
је као про из во да на кон цепт ин фор ма ци је као услу ге ве о ма је те жак 
и зах те ва ко ре ни ту про ме ну по слов ног мо де ла, по и ма ња тр жи шта 
и раз у ме ва ња ко ри сни ка. Иак де лу је да би ова про ме на тре ба ло да 
бу де ра ди кал на и тре нут на, ње но пла ни ра ње мо ра би ти по сле ди ца 
ве о ма па жљи вог про ми шља ња ко је узи ма у об зир све еле мен те ко-
му ни ка ци о ног про це са. „Уло га ме ди ја у са вре ме ном дру штву ме-
ња се у скла ду са убр за ним еко ном ским и по ли тич ким про ме на ма, 
та ко да ја ча ње по зи ци је ме ди ја за ви си од мно штва дру штве них чи-
ни ла ца, али и по ја ве но вих об ли ка ме ди ја и на чи на ин фор ми са ња 
јав но сти“.20) 

6. КОН ВЕР ГЕН ЦИ ЈА И ВРЕ МЕ ПРИ ПИ ТО МЉА ВА ЊА

Ово је на тра гу дру ге Са фо ве иде је, из не те мно го го ди на ра-
ни је, у тек сту под на зи вом „Пол Са фо и пра ви ло 30 го ди на“, ко ји 
је још 1992. го ди не об ја вљен у Desиgn World. На и ме, Са фо твр ди 
да се иде је, про це си и про на ла сци за ко је сма тра мо да се „до га ђа ју 
пре ко пре ко но ћи“ у ства ри ства ра ју де це ни ја ма и да је наш ути сак 
чист при вид. „На ро чи то у све ту ви со ке тех хно ло ги је, спо рост про-

18) Исто.

19) Исто.

20) Ве се лин Кља јић, „До ми на ци ја ПР-а над но ви нар ским са др жа ји ма у срп ским штам па-
ним ме ди ји ма – узро ци и по сле ди це“, Кул ту ра, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит-
ка, Бе о град, 2013, бр. 139, стр 24.
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ме на је пре пра ви ло не го из у зе так21)“. Исто ри ја је пре пу на до ка за 
у при лог Са фо о вој те зи. Ксе но граф је про шао дуг пут од 1778. го-
ди не, ка да је Џорџ Кри стоф Лич тен берг из у мео су ви елек тро ста-
тич ки штам пар ски про цес, пре ко 1938. го ди не ка да је су ву тех ни ку 
фо то ко пи ра ња из у мео Че стер Кар лсон и па тен ти рао је 1942. го ди-
не, до ше зде се тих и осам де се тих го ди на ка да је до би ла сво ју ши ру 
упо тре бу у ди ги тал ној штам пи. Гу тен берг је 1440. го ди не из у мео 
руч ну спра ву за из ли ва ње по је ди нач них сло ва, пр ву штам па ри ју 
је осно вао 1448. го ди не, а пр ва Би бли ја до вр ше на је 1455. го ди не. 
Ме ђу тим, тек у на ред них не ко ли ко де це ни ја ће европ ске и ис точ-
њач ке пре сто ни це осни ва ти сво је штам па ри је и по че ти са штам-
па њем цр кве них и ре ли ги о зних књи га. Ко ре ни ин тер не та по ста-
вље ни су 1969. го ди не кроз AR PA net, и–мејл је пред ста вљен све ту 
1972. гoдине, осам де се тих се раз ви ја ју ди ску си о не ли сте, по чет-
ком де ве де се тих на ста ју пр ви веб сај то ви, да би тек он да веб ушао 
у ма сов ну упо тре бу.

Са фо сма тра да по сто ји не пи са но пра ви ло од 30 го ди на ко је 
под ра зу ме ва пе ри од ко ји је по тре бан да се но ва иде ја у пот пу но сти 
ин кор по ри ра у на шу кул ту ру. „По треб но је три де сет го ди на да се 
си ро ва тех но ло ги ја при пи то ми и пре тво ри у убе дљив ин фор ма ци-
о ни ме диј“.22) Он овај пе ри од де ли на три де ла од ко јих сва ки ка-
рак те ри ше од ре ђе на фа за раз во ја но ве тех но ло ги је и иде је. То ком 
пр ве де це ни је иде ја и про из вод су тек у на ста ја њу и ни су још увек 
про др ли у дру штве ну упо тре бу, већ се ра ди на њи хо вом раз во ју. У 
дру гој де це ни ји се на ла зе нај ра зли чи ти је при ме не да те иде је, екс-
пе ри мен ти ше се на ви шем ни воу, на ста ју зре ли ји про из во ди и они 
по ла ко по чи њу да се им пле мен ти ра ју у дру штво. У тре ћој де це-
ни ји, фи нан си је ри и мо гу ли пре у зи ма ју уло гу и пла си ра ју про из-
вод до те ме ре, да га го то во сви по се ду ју. Ме ђу тим, че сто има мо 
ути сак да су се не ки про из во ди пре ко но ћи по ја ви ли на тр жи шту 
и да смо из но ва пре пла вље ни но вим на чи ни ма упо тре бе мо дер не 
тех но ло ги је. „Нео че ки ва ни уна кр сни ути цај тех но ло ги ја ко је са-
зре ва ју ства ра тај осе ћај убр за ња ко ји осе ћа мо“.23) Са фо у овом 
ре во лу ци о нар ном тек сту уво ди тер мин ма кро ми о пи ја, ко ји ће ка-
сни је пре и ме но ва ти у тех но ми о пи ја. Овај тер мин под ра зу ме ва пре-
це њи ва ње по тен ци јал ног крат ко роч ног ути ца ја но вих тех но ло ги ја, 
а за тим под це њи ва ње ду го роч них им пли ка ци ја (због то га што но ве 
тех но ло ги је ни су ис пу ни ле пр во бит на, ви со ко по ста вља на оче ки-

21) Paul Saf fo, „Paul Saf fo and 30 year ru le“, De sign World, Бр. 24, 1992, стр. 18.

22) Исто, стр. 20.

23) Исто, стр. 23.
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ва ња). Са фо  на во ди при мер ви со ких оче ки ва ња од пер со нал них 
ком пју те ра – 1979. и 1980. су сви ми сли ли да ће сва ка ку ћа уско ро 
има ти ра чу нар, а ка да се то ни је до го ди ло у на ред не че ти ри го ди не, 
раз о ча ре ње је би ло огром но. Ин ве сти то ри су се по ву кли, а они ко ји 
су оста ли до след ни иде ји или јој се на вре ме вра ти ли, ус пе ли су да 
узму ве ли ки део тр жи шта и за ра де ве ли ке про фи те. 

Слич ну иде ју раз ви ја и Фи длер ко ји из но се ћи те о ри ју о 
прин ци пи ма ме ди ја мор фо зе го во ри о тзв. за ка сне лом усва ја њу: 
„Но вим ме диј ских тех но ло ги ја ма увек је по треб но ви ше вре ме на 
од оче ки ва ног да би по сти гле ко мер ци јал ни успех. Обич но им је 
по треб на ба рем јед на људ ска ге не ра ци ја (20-30 го ди на) да на пра ве 
по мак од па тен ти ра не иде је до оп ште при хва ће но сти“.24)

Да на шњи прин цип – сви иду он-лајн, да клем – мо ра и на-
ша ком па ни ја, не пред ста вља до бру стра те ги ју, јер за у зе ти до бру 
старт ну по зи ци ју под ра зу ме ва мно го ви ше од пу ког одр жа ва ња он-
лајн из да ња на апа ра ти ма. „У пр вој фа зи не ког но вог ме диј ског раз-
во ја че сто кор ња че а не зе че ви на кра ју пре у зму вођ ство. У дру гој 
фа зи, ме ђу тим, ком па ни је ко је раз ви ја ју но ве ме диј ске тех но ло ги је 
мо ра ју да бу ду спрем не на ју риш ка ци љу... Еко ном ска ре ал ност 
ко ја се мо ра раз у ме ти је сте да се но ви ме ди ји не раз ви ја ју у ва ку-
у му. Сви на ста ју уну тар сло же ног си сте ма и мо ра ју од мах по че ти 
да се так ми че с по сто је ћим об ли ци ма ко му ни ка ци је око вре ме на, 
па жње и по др шке пу бли ке ако же ле да оп ста ну и по ста ну фи нан-
сиј ски успе шни. Ово је јед на од нај бит ни јих по ру ка са др жа на у 
прин ци пи ма ме ди ја мор фо зе“.25) 

Еве рет Ро џерс (Eve rett Ro gers) увео је те о ри ју ди фу зи је ино-
ва ци ја, где ди фу зи ју де фи ни ше као „про цес у ко јем је јед на ино ва-
ци ја ис ко му ни ци ра на кроз од ре ђе не ка на ле, кроз од ре ђе ни пе ри од 
вре ме на, ме ђу чла но ви ма дру штве ног си сте ма“.26) Че ти ри глав на 
еле мен та су да кле, ино ва ци ја, ко му ни ка ци о ни ка нал, вре ме и дру-
штве ни си стем. Пре ма ње го вом гра фи ко ну, кри ву ља ди фу зи је „уз-
ле ће“ ка да про це нат усва ја ња но ве иде је до сти же ни во од 10 до 
25% и ка да су ин тер пер со нал ни ка на ли ак ти ви ра ни, та ко да кри-
тич на ма са по чи ње да ко ри сти ино ва ци ју. При то ме, тре ба има ти у 
ви ду да Ро џерс под ино ва ци јом не под ра зу ме ва са мо иде ју ко ја је 
објек тив но но ва, већ то мо же би ти и иде ја пре ма ко јој ра ни је ни смо 
има ли ни ка кав став, а са да га раз ви ја мо. Пре ма ње го вим ана ли за-

24) Ро џер Фи длер, Me di a morp ho sis, Клио, Be o grad, 2004, стр. 49.

25) Исто, стр. 173-4.

26) Eve rett M. Ro gers, Dif fu sion of in no va ti ons, The free press, USA, 1995 (че твр то из да ње), 
стр. 11.
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ма број них тех но ло шких ино ва ци ја (али и дру штве них кам па ња), 
мо гу се из дво ји ти две гру пе ко ри сни ка – пр ви ко ри сни ци (early 
adop ters) и они ко ји окле ва ју (lag gards). Зна чај ових пр вих је из у-
зет но ве ли ки, јер нај ве ћим де лом од њих и ин тер пер со нал них ко-
му ни ка ци ја за ви си на чин и бр зи на усва ја ња но вог изу ма од стра не 
оста лих чла но ва дру штве не за јед ни це. Они ко ји ме ђу пр ви ма по-
чи њу да при хва та ју ино ва ци ју и да је ко ри сте обич но су при пад ни-
ци ви шег еко ном ског дру штве ног сло ја, што нај ве ро ват ни је про ис-
ти че из чи ње ни ца да им њи хо ва по сто је ћа по зи ци ја, обра зо ва ње и 
фи нан сиј ске при ли ке омо гу ћа ва ју ко ри шће ње ино ва ци ја, што пак 
до во ди до по ве ћа не по де ле у дру штву. 

Има ју ћи све на ве де но у ви ду, ја сно је да у на ред ној де це-
ни ји мо же мо оче ки ва ти да ће кон вер ген ци је ра зних вр ста у ко му-
ни ка ци о ном про сто ру, до ве сти до не ке вр сте сје ди ња ва ња фор ме 
и са др жа ја, од но сно до сје ди ња ва ња про из во да и услу ге. „Нај си-
гур ни ја од ових пре ми са је то да ће ком пју тер ски по сре до ва не ко-
му ни ка ци о не тех но ло ги је по ста ти моћ ни је, бит ни је, ути цај ни је и 
ин те гри са ни је. Са вре ме не ком пју тер ске апли ка ци је као што су об-
ра да ре чи/ ви део еди то ва ње, би ће крај ње ин те гри са ни и стан дар-
ди зо ва ни уну тар бу ду ћих си сте ма. Не ће би ти ни ка квих ви дљи вих 
раз ли ка, са ста но ви штва ко ри сни ка из ме ђу са др жа ја и при ме на“27), 
ка же Фи длер о ме ди ја мор фо зи уну тар ме ђу људ ске обла сти у пер-
спек ти ви. Ак ту е ли зо ва ње con tent fиrst стра те ги је у про це су сје ди-
ња ва ња про из во да и услу ге, уз до след ност нај ви шим про фе си о-
нал ним стан дар ди ма, мо же да ти ре зул тат ко ји до при но си раз во ју 
по стин фор ма тич ког, али пре све га де мо крат ског дру штва, ка ко на 
ло кал ном та ко и на гло бал ном ни воу. 
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Ve se lin L. Kljаjic, Mi li ca L. Klja jic

ME DIA CON VER GEN CE, MUL TI ME DIA 
 AND MUL TI-COM MU NI CA TI VE NESS  

AS NE CES SITY OF POST-IN FOR MA TION 
 SO CI ETY

Re su me
The pa per de als with the con ver gen ce of me dia and the con se qu-

en ces it has on the en ti re mo dern com mu ni ca tion pro cess, with spe cial 
emp ha sis on the chan ges oc cur ring on the si de of the me dia con tent 
pro du cers in the tec hno lo gi cal and eco no mic aspects, and on the si de of 
the con su mer in the cul tu ral and or ga nic terms. Mul ti me dia new sro oms, 
who’s co ur se of ac tion and pro duc tion mo del are dic ta ted by the „click“ 
are gi ven as a pa ra digm of the con ver gen ce of me dia pro duc tion spa ce 
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and me dia wor kers. The world’s lar gest me dia com pa ni es that com bi ne 
bu si ness in al most all are as of en ter ta in ment, cul tu re, art and in for ma-
tion are in di ca ting how the con ver gen ce of ow ner ship can bring many 
be ne fits to de ve lop ment of post-in for ma tion so ci ety, but warns of the 
many pit falls that can be fa tal. Analyzing the new eco nomy of the cre a-
tors, tec hi qu es of mul ti me dia cre a tion and do me sti ca tion ti me, which is 
ne e ded for com ple tely drow ning of con ver ged me dia in con tem po rary 
so ci ety, the aut hors con clu de that con ver gen ce of on-li ne me dia has not 
en te red its fi nal pha se. 
Key words: me dia, con ver gen ce, mul ti me dia, mul ti-com mu ni ca ti ve ness, 

post-in for ma tion so ci ety, ow ner ship
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