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Сажетак
За оства ри ва ње де мо крат ских пра ва ци вил ним дру штви ма 

по тре бан је, с јед не стра не, при ступ ин фор ма ци ја ма ко ји им омо гу-
ћа ва да направe по ли тич ки из бор, а с дру ге стра не, до ступ ност ка-
на ла ко му ни ка ци је ко ји ма мо гу да се из ра зе ми шље ња о пи та њи ма 
од дру штве ног ин те ре са и да ство ре ре спек та бил но јав но мње ње 
ко је ува жа ва ју но си о ци по ли тич ке вла сти. 

Рад се ба ви ути ца јем раз во ја ко му ни ка ци ја и ко му ни ци ра ња 
у 21. ве ку на де мо крат ске про це се. Циљ ра да је ана ли за по тен ци-
ја ла но вих и ино ви ра них об ли ка ко му ни ци ра ња по сре до ва них гло-
бал ном мре жом на раз вој де мо кра ти је, од но сно ана ли за пред но сти 
и не до ста та ка са вре ме ног ко му ни ци ра ња за де мо крат ске про це се 
у јед ном дру штву. У об ли ку на уч не де скрип ци је пред ста вље не су 
пред но сти но вих об ли ка ко му ни ци ра ња – ин тер ак тив ност, до ступ-
ност, ства ра ње за јед нич ке све сти и ви ру тле них гру па – за де мо-
кра ти ју. При ка за ни су за тим не до ста ци, ко ји по сто је у свим па ра-
ме три ма си сте ма са еле мен ти ма: ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је - ин фор ма ци је – гра ђа ни – јав на сфе ра и власт – по-
врат не ин фор ма ци је. Чла нак се освр ће и на мањ ка во сти ме ђу од-
но са са вре ме но ко му ни ци ра ње - де мо кра ти ја у срп ском дру штву 
и на во ди од ре ђе не прет по став ке за бо ље и аде кват ни је ко ри шће ње 
са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и но вих об ли ка ко му ни-
ци ра ња у раз во ју де мо крат ских про це са.
Кључ не ре чи: ко му ни ци ра ње, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло-

ги је, Ин тер нет, де мо кра ти ја, јав но мње ње, но ви ме ди ји, 
дру штве ни ме ди ји 
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Људ ско ко му ни ци ра ње по чет ком 21. ве ка ка рак те ри шу но-
ви об ли ци омо гу ће ни раз во јем информационo-ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја (ИКТ). чи ји раз ли чи ти на зи ви – мре жно, ди ги тал но, 
ин тер ак тив но, хи пе рак тив но, то тал но, ком пју тер ско или вир ту-
ел но – упу ћу ју на ње го ву ви ше знач ност. Про ме не у сфе ри ма сов-
них ме ди ја од кра ја 20. ве ка има ју та ко ђе ре во лу ци о нар ни зна чај. 
Кон вер ген ци јом ме диј ских тех но ло ги ја, ма сов но ко му ни ци ра ње је 
осво ји ло но ве са др жа је, а ње го вом ин тер на ци о на ли за ци јом ре ла-
ти ви зо ва не су др жав не гра ни це у еми то ва њу и при је му ра ди о ди-
фу зних про гра ма чи ме је свет уисти ну по стао Мaклуаново гло бал-
но се ло.

Де мо кра ти ја је по след њом ко му ни ка ци о ном ре во лу ци јом 
до би ла но ве под сти ца је и са др жа је. Тра ди ци о нал ни ме ди ји, нео-
п ход ни за об ли ко ва ње јав ног мње ња, део сво је уло ге усту пи ли су 
но вим ме ди ји ма1) и ко му ни ци ра њу мно гих са мно ги ма. Гло бал на 
мре жа, до ступ на сви ма и на сва ком ме сту за ко ри шће ње без по себ-
ног струч ног зна ња, пру жи ла је мо гућ ност да гра ђа ни ис ка жу сво је 
ми шље ње и уче ству ју у ствар њу јав не сфе ре. 

Ме ђу тим, оста је пи та ње ко ли ки су ква ли та тив ни до би так за 
де мо кра ти ју ство ри ли но ви об ли ци ко му ни ци ра ња и да ли су они 
пра ва осно ва за раз вој не по сред не де мо кра ти је. Све при сут ни ја су 
пи та ња огра ни че ња и зам ки ко је по сто је у са вре ме ном про жи ма њу 
де мо крат ског и ко му ни ка ци о ног у 21. ве ку. За нас је зна чај но и пи-
та ње ко ли ко је срп ско дру штво у мо гућ но сти да ис ко ри сти оно што 
је по зи тив но у том ме ђу од но су. 

КАРАКТЕРИСТИКЕКОМУНИЦИРАЊАУ21.ВЕКУ

Но ва тех но ло ги ја до ве ла је до са вре ме не екс пан зи је ди рект-
ног ко му ни ци ра ња. По ли ти ко лог Кин (John Ke a ne) оце њу је да се 
„компјтер ско ко му ни ци ра ње све ви ше по и ма као сплет то ко ва из-
ме ђу раз ли чи тих пу бли ка, а све ма ње као раз ме на ро бе ко ја се по-
се ду је и кон тро ли ше по пут ства ри, што је би ла од ли ка ма сов ног 
ко му ни ци ра ња“2). Гло бал на мре жа Ин тер нет ме ња тра ди ци о нал не 
гра ни це из ме ђу ин тер пер со нал них фе но ме на и фе но ме на ма сов не 

1) По јам новимедији озна ча ва тех но ло шку ре во лу ци ју пре но ше ња ме ди ја на об ли ке ко му-
ни ка ци је и про дук ци је аси сти ра не ра чу на ри ма

2) На ве де но пре ма Ми ро љуб Ра дој ко вић, Мир ко Ми ле тић. Комуницирање,медијиидру-
штво, Сти лос, Но ви Сад, стр. 161
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ко му ни ка ци је, али ра ђа и но ве мо гућ но сти и ри зи ке у на чи ни ма на 
ко ји љу ди сту па ју у ре ла ци је јед ни с дру ги ма.3) 

Гло бал на мре жа одр жа ва и кон вер ге ри ра кла сич не и по сто је-
ће пре но се по да та ка као што је „штам па ње“ но ви на, „еми то ва ње“ 
ра дио и ТВ про гра ма. „Ти ме Ин те нет по ста је ино ви ра ни ме диј ко ји 
у се би су бли ми ра кла сич не ма сме ди је, па се они ја вља ју у но вом, 
ин фор ма тив но раз ви је ном, а ти ме и де мо крат ски јем ви ду“4). Али, 
Ин тер нет ства ра и усло ве за на ста нак но ве прак се, од но сно но вих 
ме ди ја са знат но дру га чи јим дру штве ним по сле ди ца ма. Гло бал на 
мре жа обез бе ђу је ин фра стук ту ру за нај ра зно вр сни је об ли ке дру-
штве них ме ди ја5) као што су бло го ви, фо ру ми, дру штве не мре же 
и дру ги ка на ли ко му ни ка ци је ко ји да ју нов ква ли тет ин тер ак ци ји 
из ме ђу љу ди.

За раз вој ко му ни ци ра ња, по ред ин тер ак тив но сти, зна чај не 
још су две ка рак те ри сти ке Ин тер не та: ње го ва до ступ ност ши ром 
све та и прет по став ка да је са др жај мре же де цен тра ли зо ван, од но-
сно да се прак тич но не мо же кон тро ли са ти.6) 

ДЕМОКРАТИЈАИМЕДИЈИ
УСАВРЕМЕНИМДРУШТВИМА

Са вре ме на дру штва обо га ти ла су Ари сто те лов став о де мо-
кра ти ји као вла да ви ни на ро да но вим иде ја ма, ко је су по ста ле ин-
те грал ни део зна че ња де мо кра ти је и ње ног сте пе на по стиг ну ћа. 

3) Спирс и Ли су ауто ри мо де ла SI DE ( So cial Iden tity Mo del of De in di vi du a tion Ef fects) ко-
ји се ко ри сти да би се ис тра жи ва ли кон тра дик тор ни ефек ти анонимnости и дру штве не 
изо ла ци је у раз ли чи тим конт ке сти ма on-li ne ко му ни ци ра ња (Rus sell Spe ars, Mar tin Lea 
(2002). “The Po wer of In flu en ce and the In flu en ce of Po wer in Vir tual Gro ups. A SI DE lo ok 
at CMC and the In ter net”. TheJournalofSocialIssues, 58, 91-108)

4) Вла ди мир Штам бук: Да ли је Ин тер нет ме диј? CommunicationManagement., Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка, Бе о град, бр. 1/2006. стр. 67

5) По јам друштвенимедији ко ри сти се да нас за све Ин тер нет апли ка ци је ко је омо гу ћа ва ју 
ин тер ка ци ју и пру жа ју мо гућ ност ства ра ња и раз ме не иде ја, ин фор ма ци ја и дру гих са-
др жа ја.

6) Ме ђу тим, мо гућ ност и прак са кон тро ле и ма ни пу ла ци је по сто ји, јер де цен тра ли зо ва на 
и не кон тро ли са на струк ту ра ру ши ко му ни ка циј ски су ве ре ни тет др жа ва. По зи ва ју ћи се 
на по тре бу за шти те на ци о нал не без бед но сти, мо ра ла, али и за шти те ре жи ма на вла сти, 
др жа ве кон тро ли шу раз ли чи те об ли ке ко му ни ци ра ња по је ди на ца или ор га ни за ци ја. И 
зе мље ко је су по но сне на сво ју сло бо ду го во ра при бе га ва ју кон тро ли ко ри шће ња Ин тер-
не та, пра ће њу од ре ђа них сај то ва или елек трон ске по ште. Вла ди ни зва нич ни ци, топ ме-
на џе ри мул ти на ци о нал них кор по ра ци ја или ме диј ски маг на ти, сма тра ју по је ди ни кри-
ти ча ри, по се ду ју „кич му” Ин тер не та, од ре ђу ју ка ко гра ђа ни мо гу да при сту пе мре жи и 
по сма тра ју њи хо ву упо тре бу. Ути цај оства ру ју и пре ко „не за ви сних” ре гу ла тор них те ла 
и про то ко ла ко је ко ри сни ци мо ра ју да сле де чи ме се Ин тер нет пре тва ра у још је дан алат 
за по ли тич ко усме ра ва ње и кон тро лу.
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Без об зи ра на те о риј ска по ла зи шта, по сто ји прак ти чан кон сен зус 
o не ко ли ко кључ них аспе ка та од ре ђе ња де мо кра ти је7) - по што ва ње 
по ли тич ких пра ва, по сто ја ње гра ђан ских сло бо да ко је се од но се на 
га ран то ва ње сло бо де за ак те по ли тич ке пар ти ци па ци је и сло бо де 
у сва ко днев ном жи во ту и, као тре ћи аспект, ин сти ту ци о на ли зо ва-
на кон тро ла и рав но те жа ко ја се, пре све га, од но си на огра ни че ње 
вр ше ња из вр шне вла сти. Гра ђа ни у де мо кра ти ји не са мо да би ра-
ју сво је ли де ре не го за др жа ва ју и спо соб ност да ин сти ту ци о нал-
но огра ни че њи хо ву моћ. Де мо кра ти ја, ме ђу тим, и да ље оста је 
ап страк тан, су бјек ти ван кон цепт ко ји те шко мо же да се кван ти фи-
ку је8). Др жа ве су ком плек сни си сте ми - но ми нал но, де мо крат ска 
др жа ва мо же да има не де мо крат ске ор га ни за ци је и прак су и vice
versa. 

Оп ште је при хва ће но ми шље ње да по сто ји ја ка ве за из ме ђу 
ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња и де мо кра ти је. Ме ди ји пре но се ин-
фор ма ци је што омо гу ћа ва гра ђа ни ма да на пра ве по ли тич ки из бор, 
а до но си о ци ма по ли тич ких од лу ка да пред ста ве иде ју или сту пе у 
ин тер ак ци ју с гра ђа ни ма. Ма сме ди ји за то и да ље оста ју нај зна чај-
ни ја спо на из ме ђу по ли ти ча ра и гра ђа на. Јав ни сек тор, при то ме, 
за др жа ва по ли тич ке или ко мер ци јал не при ти ске ко ји мо гу зна чај но 
да ума ње сло бо ду ме ди ја. Цен зу ра ме ди ја ни је свој стве на са мо то-
та ли тар ном, ауто крат ском дру штву, већ је ко ри сте и вла сти у де мо-
крат ским дру штви ма, ма да у њи ма она ни је увек та ко очи глед на9).

7)  Jag gers Ke ith, Gu rr Ted Ro bert “Trac king De moc racy’s Third Wa ve with the Po lity III Da ta”, 
JournalofPeaceResearch.32, стр. 469-489. Пројекaт Polity при ку пља ин сти ту ци о нал не 
ка рак те ри сти ке др жа ва у све ту од 1800 до кра ја 20. ве ка и ко ри сти се за ме ре ње де мо-
крат ског раз во ја. 

8)  У ака дем ским кру го ви ма и да ље се тра га за ства ра њем ко ри сних и ја сних ме ра за од ре-
ђи ва ње де мо кра тич но сти по је ди не зе мље. Ком па ра тив ни пре глед сло бо да (Comparative
SurveyofFreedom).Fre e dom Ho u se-а нај че шће се ко ри сти у за пад ним ака дем ским ис тра-
жи ва њи ма да би вред но ва ла ко ре ла ци ја са де мо кра ти јом.

9) Џон Кин сма тра да је и у раз ви је ним де мо кра ти ја ма још увек ве о ма при сут но не ко ли ко 
по себ них об ли ка по ли тич ке цен зу ре пре ма ме ди ји ма: власт имаван ред на овла шће ња
да би на те ра ла ме ди је на не по сред но по ви но ва ње њи хо вим же ља ма - пу тем на ло га, 
прет њи, за бра на, па чак и хап ше ња. Дру ги об лик цен зу ре пред ста вља „на о ру жа на тај-
ност” - мо дер на др жав на власт цр пе сна гу из по ли циј ских и вој них ор га на, ко ји су оба-
ви је ни ве лом тај ни и увек мо гу да из не су по је ди не дис кре ди ту ју ће по дат ке о до ма ћим и 
ино стра ним про тив ни ци ма и ти ме да усме ре њи хов рад. Ла га ње у по ли ти ци је, та ко ђе, 
об лик по ли тич ке цен зу ре. Др жав но огла ша ва њепред ста вља још је дан об лик, јер ре-
кла ми ра ње вла де је кру пан и уно сан би знис, ко ји по кри ва „кам па ње” у ве зи са сва ким 
по ли тич ким пи та њем. Кор по ра ти ви зам је та ко ђе об лик по ли тич ке цен зу ре. Мре же ор-
га ни за ци ја из при ват ног сек то ра оба вља ју раз ли чи те функ ци је у ко рист вла де кроз ме-
ха ни зме пре го во ра, кон це си ја и уго во ра, па та ко зна тан број од лу ка ко је има ју круп не 
јав не по сле ди це не до но се ни из вр шна власт, ни за ко но дав ство, ни тр жи ште, не го се 
об ли ку ју из ме ђу пред став ни ка дру штве них гру па, или из ме ђу гру па ци вил ног дру штва 
и др жа ве. (Ме ди ји и де мо кра ти ја, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1995, стр. 18-27)
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По ја ва гло бал не мре же ме ња од но се по ли ти ка-ме ди ји-јав-
ност. Ин тер нет је тех но ло шка ино ва ци ја ко ја на је дин ствен на чин 
до при но си де мо кра ти ји: сво јом при сту пач но шћу и ин тер ак тив но-
шћу, отво ре но шћу за ко ри сни ке из це лог све та, при че му „из ми че 
цен зу ри, ре гу ла ци ји и ко мер ци ја ли за ци ји као ни је дан ме диј пре 
ње га“10). У овом ста ву са др жа на је су шти на по зи тив них ми шље ња 
о до при но су но вих ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и 
ме ди ја де мо крат ским про це си ма.

Ана ли за до при но са са вре ме не тех но ло ги је и вир ту ел ног ко-
му ни ци ра ња за раз вој де мо кра ти је не би мо гла, на пр ви по глед, да 
то оспо ри. По тен ци јал дру штве них ме ди ја ви ди се упра во у њи хо-
вој по др шци раз во ју ци вил ног дру штва и јав не сфе ре. Ин тер нет је 
до при нео на стан ку број них ор га ни за ци ја ци вил ног сек то ра, ти ме 
што је олак шао оку пља ње исто ми шље њи ка, ар ти ку ли са ње иде ја и 
ре а ли за ци ју њи хо вих за ми сли. 

За су шти ну де мо кра ти је из у зет но је бит на про ме на по ли тич-
ких ин сти ту ци ја ко је по ста ју ви дљи ви је и омо гу ћа ва ју јав но сти да 
оства ри стал ни при ступ до ку мен ти ма. Од по чет ка овог ве ка вла де 
раз ви је них де мо крат ских зе ма ља усва ја ју по ли ти ку ко ја про мо ви-
ше ци вил но и по ли тич ко ко ри шће ње ИКТ да би уна пре ди ле жи-
вот гра ђа на и пру жи ле им број не услу ге и на кна де кроз тзв. eлек-
тронску вла ду – e-gov, али и да би их охра бри ле да уче ству ју у 
упра вља њу. Ме ђу тим, као што кон ста ту је Че двик (Chad wick, A)11) 
мо гућ но сти за пар ти ци па тив ну или кон сул та тив ну уло гу гра ђа на 
још увек ни су оства ре не ни у јед ној зе мљи. 

Де мо крат ски по тен ци јал вир ту ел ног ко му ни ци ра ња од ра жа-
ва се и у чи ње ни ци да се њи ме пре ва зи ла зи тра ди ци о нал ни ста тус 
не јед на ких. За ор га ни за ци је ко је же ле да оја ча ју свој де мо крат ски 
ка рак тер, зна чај но је да „оби чан“ гра ђа нин мо же ди рект но да се 
обра ти нај ви шем зва нич ни ку. Вир ту ел но ко му ни ци ра ње има де-
мо крат ски по тен ци јал и у оства ри ва њу јед ног од основ них де мо-
крат ских пра ва – пра ва на из бор по ли тич ких пред став ни ка. Елек-
трон ско гла са ње је све при сут ни је, омо гу ћа ва ју ћи ве ли ком бро ју 
гра ђа на јед но став ни је оства ри ва ње гла сач ког пра ва. 

10) Мек не јр М, Технологија-Новетехнологијеимедији. у Адам Бригс, Пол Ко бли,Уводу
студијемедија Cliо, Бе о град, 2005, стр. 291

11) Chad wick An drew, May Chri stop her.” In ter ac tion bet we en Sta tes and Ci ti zens in the Age of 
the In ter net: E-go vern ment in the Uni ted Sta tes, Bri tain and the EU”, Go ver nan ce, Vo lu me 16, 
Is sue2, April 2003,
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ЈАВНОМЊЕЊЕ,ДЕМОКРАТИЈАИ
ВИРТУЕЛНОКОМУНИЦИРАЊЕ

Јед ну од основ них ди мен зи ја ак тив ног по ли тич ког по на ша-
ња пред ста вља по ли тич ка ко му ни ка ци ја - свест о јав ним по сло-
ви ма и по ли тич ка ин фор ми са ност ко ја се за сни ва на мо ти ва ци ји 
да се до ин фор ма ци ја до ђе. За ин те ре со ва ност јав но сти до при но си 
ве ћој гра ђан ској пар ти ци па ци ји и бо љем за сту па њу ин те ре са ве ћег 
спек тра дру штве них гру па, па ти ме и успе шни јем функ ци о ни са њу 
де мо крат ског си сте ма.12) Гло бал на мре жа пру жа мо гућ ност гра ђа-
ни ма да лак ше до ђу до ин фор ма ци ја, али и да из не су свој став и 
ар гу мен те ко је дру ги мо гу да при хва те. 

Ефи ка сност и од го вор ност иза бра них но си ла ца по ли тич ког 
од лу чи ва ња у де мо крат ском дру штву за ви си од сло же не, стал не 
и ре ла тив но не струк ту и ра не јав не ди ску си је: ко му ни ка ци је ко ју 
Јир ген Ха бер мас на зи ва „не фор мал ном јав ном сфе ром“13). Из бо ри 
се фо ку си ра ју на фор мал ни из бор до но си ла ца по ли тич ких од лу ка, 
ко ји би тре ба ло да бу ду од го вор ни сво јим би ра чи ма, али би јав на 
ди ску си ја (увек и на сва ком ме сту) тре ба ло да има свој жи вот ван 
рит ма фор мал не по ли ти ке. 

Штам па ни ме ди ји су, ка ко то од ре ђу је Ха бер мас, у чи та вом 
јед ном ве ку по мо га ли де мо кра ти за ци ју Евро пе ства ра ју ћи про стор 
за ди ску си ју и са гла сност ме ђу по ли тич ким ан га жо ва ним гра ђа ни-
ма, пре не го што су се те др жа ве де мо кра ти зо ва ле. Ме ђу тим, кроз 
ве ћи део 20. ве ка елек трон ски ма сов ни ме ди ји – ра дио и те ле ви-
зи ја, пре у зе ли су нај зна чај ни ју уло гу у ар ти ку ли са њу по ли тич ких 
ста во ва, та ко да ста во ви раз ли чи тих гру па ни су мо гли да до пру 
у сфе ру јав ног мње ња. Број на по ли ти ко ло шко-ко му ни ка циј ска ис-
тра жи ва ња би ла су по све ће на ис тра жи ва њу ре ла ци је ме диј ског 
по сре до ва ња дру штве не и по ли тич ке ствар но сти, као осно ве про-
це са кон сти ту и са ња јав ног мње ња. При мар ни про цес је био ин-
фор ми са ње гра ђа на о дру штве но-по ли тич кој ствар но сти и ње ним 
ре ле ван та ним про бле ми ма14) на осно ву ко јег је тре ба ло да се из гра-
ђу је мње ње о ак ту ел ним оп ште ре ле вант ним пи та њи ма дру штве не 
ствар но сти. Те о риј ске по став ке Вин сен та Прај са по ве за ле су ин-

12) Jos hua Co hen.Re flec ti ons on In for ma tion Tec hno logy and De moc racy.AmericanAcademyof
ArtsandSciencessymposium,Bo ston Re vi ew, 2009

13) Ши ре: Ко ље вић B. „Јав ни ум у про це ду ра ли стич ком схва та њу де мо кра ти је код Ха бер-
ма са”, Српскаполитичкамисао,2007, бр 1-2,стр 151-164

14) Ми ле на Пе шић, Алек сан дар Но ва ко вић, „Ме диј ска про из вод ња зна че ња; кри ти ка јед-
ног ре дук ци о ни стич ког по и ма ња ре ла ци је ме ди ји-по ру ка-јав ност”, Бе о град. Српскапо-
литичкамисао. бр 1, 2011, стр 115-137
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ди ви ду ал ну ког ни ци ју у дру штве ној гру пи и про це се со ци јал ног 
струк ту и ра ња ме диј ске пу бли ке у јав ност, по сред ством дру штве не 
ко му ни ка ци је. Део ис тра жи ва ња је до ка зи вао да се по сред ством 
уче шћа у јав ној ме диј ској рас пра ви ма са гле да ла ца струк ту и ра у 
јав ност. Ме ђу тим, ве ли ки број рас пра ва сво дио се на тврд ње да 
је пу бли ка ма сов них ме ди ја ма са, а не јав ност и да је за то под ло-
жна ма ни пу ла ци ја ма ме ди ја, од но сно до но си ла ца по ли тич ких од-
лу ка.15)

По бор ни ци но вих ме ди ја сма тра ју да су због до ступ но сти и 
нео гра ни че не ко ли чи не ин фор ма ци ја они аде кват ни ји агенс со ци-
ја ли за ци је у од но су на ма сме ди је ко ји су пре о вла ђи ва ли два ве ка. 
Јав но мње ње поново по чи ва не са мо на ме ди ји ма ма сов ног ко му ни-
ци ра ња, већ и на хабермасовском раз го во ру. Ко ри сник дру штве ног 
ме ди ја мо же да про из ве де са др жај и се бе учи ни дру штве но ви дљи-
вим, јер за сти ца ње угле да или по пу лар но сти ни је ви ше по треб на 
при пад ност ве ли кој или по зна тој ко му ни ка ци о ној ор га ни за ци ји, 
не го по сти за ње успе ха у окви ру не ке мре же. 

Дру штве ни ме ди ји су во де ћи и у омо гу ћа ва њу ства ра ња „за-
јед нич ке вир ту ел не све сти“. Сва ки члан гру пе те жи да раз у ме си-
ту а ци ју, али схва та да и дру ги то чи не и да он пред ста вља део ши-
ре за јед ни це исто ми шље ни ка, што је услов за ствар ну по ли тич ку 
ак ци ју. 

Нај ве ћи ефек ти но вих, а по себ но дру штве них ме ди ја, по-
стиг ну ти су упра во у др жа ва ма у ко ји ма јав на сфе ра већ огра ни ча ва 
ак ци је вла сти, од но сно у зе мља ма раз ви је не мо дер не де мо кра ти је. 
У том сми слу дру штве ни ме ди ји пред ста вља ју алат за ства ра ње 
јав ног мње ња на ди ла зе ћи или ин тер гри шу ћи се с дру гим ле ги тим-
ним окру же њем као што су тра ди ци о нал ни ме ди ји, ин ду стри ја ку-
лу тре, удру же ња, клу бо ви и слич но, ства ра ју ћи но ве мо гућ но сти 
и ре ак ти ви ра ју ћи пар ти ци па ци ју.16) Ко ри сни ци дру штве них ме ди ја 
де лу ју у од ре ђе ном по ли тич ком кон тек сту, ко ји мо же да сти му ли-
ше или по ти ску је њи хо ве ства во ве пре ма др жа ви.17) По ка за ло се 
да и у раз ви је ним де мо кра тиј ма про ме на јав ног мње ња ин ци ра на 
но вим ме ди ји ма мо же да обо ри или уз др ма на ци о нал не и ло кал не 
вла де. 

Ме ди ји омо гу ће ни но вим тех но ло ги ја ма, ме ђу тим, оства ру ју 
по се бан ефе кат у др жа ва ма у ко ји ма су огра ни че не по ли тич ке сло-

15) Исто, стр. 115-137

16) Fa u sto Co lom bo Will So cial me dia sa ve de moc ra ci es?, CommunicationManagement FPN, 
Be o grad, br.20, 2011, стр. 5 

17) Исто, стр 6
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бо де и по сто ји ви дљи ва цен зу ра сло бод ном из ра жа ва њу, јер огра-
ни ча ва ју мо но пол др жа ве на јав ни го вор. Спо соб но шћу да ство-
ре иден ти тет и осе ћај при пад но сти од ре ђе ној гру пи, дру штве ни 
ме ди ји по ста ју ја ки ин стру мен ти за по кре те ко ји се за сни ва ју на 
иден ти те ту и по све ће но сти не кој иде ји, че сто су прот ној зва нич-
ним вла сти ма или кул ту ри. Др жа ва мо же ла ко да кон тро ли ше ала те 
ко је ко ри сте ди си ден ти, док оне ко је ко ри сти ши ри круг гра ђа на 
те шко мо же да цен зу ри ше, а да не ри зи ку је по ли ти за ци ју ве ли ких 
гру па или апо ли тич них ак те ра18). Пр ви слу чај у ко ме је је дан но ви 
ме диј имао уло гу мо би ли за то ра јав не сфе ре, би ло је ру ше ње фи ли-
пин ског пред сед ни ка Естра де, 2001. го ди не, а до га ђа ји у арап ским 
зе мља ма у про ле ће 2012. го ди не по твр ди ли су да у но вом ве ку, оку-
пља ња, про те сти и ре во лу ци је не ће би ти ор га ни зо ва ни пу тем кла-
сич них ме ди ја, већ ће би ти твитовани,блогованииорганизовани
наFacebook-у.

ИДЕАЛАНМОДЕЛ
ЗАСТВАРАЊЕЈАВНОГМЊЕЊА?

Ка да се го во ри о јав ној ди ску си ји као осно ви за де мо крат ске 
про це се, мо гао би да се кон стру и ше ко ри стан, ако не и иде а лан 
мо дел. Аме рич ки пу бли ци ста Џо шуа Ко ен (Co hen)19) сма тра да по-
сто је нај ма ње че ти ри ква ли те та ди ску си је о јав ној сфе ри: сло бо да 
из ра жа ва ња соп стве них ста во ва, за тим обез бе ђи ва ње јед на ког и 
јеф ти ног при сту па ин фор ма ци ја ма, пру жа ње јед на ких мо гућ но сти 
да се ар гу мен ти пред ста ве дру ти ма и по тре ба да се ди ску си ја за-
сни ва ва на ин фор ма ци ја ма ви со ког ква ли те та. 

Да ли су но ви ме ди ји по сре до ва ни Ин тер не том ус пе ли да 
по др же та кав мо дел? Те шко је твр ди ти да је на сту пи ла ера та кве 
ко му ни ка тив но сти Ин тер не та ко ји га пре тва ра у глав ног но си о ца 
це ло куп не кре а тив не и лич не ак тив но сти чла но ва дру штва, а ти ме 

18) У том про сто ру де лу ју и за пад не де мо кра ти је ко је, за кли ну ју ћи се у до бре на ме ре и ин-
те рес гра ђа на ко ји жи ве у по је ди ним ауто крат ским или то та ли тар ним ре жи ми ма, ула жу 
сред ства да оне мо гу ће цен зу ру, од но сно да ство ре сло бо ду при сту па ин фор ма ци ја ма (са 
За па да) гра ђа ни ма тих др жа ва и под стан ку де мо кра ти за и цју. У ту свр ху по ку ша ва се и 
ства ра ње ин стру ме на та-софт ве ра, али до са да та кви по ку ша ји, по пут Haystack –а, ни су 
ус пе ли.Haystack је не за вр шен софт вер ски про грам ко ји је за по чет 2009. го ди не као алт 
за оне мо гу ћа ва ње Ин тер нет цен зу ре у Ира ну. Ме ђу тим, пр ва те сти ра ња су по ка за ла да 
овај софт вер ни је ис пу нио обе ћа ња о сво јој функ ци о нал но сти и без бед но сти, већ су, 
на про тив, ње го ви ко ри сни ци по ста ли још ра њи ви ји за др жав ну цен зу ру и санк ци је.

19) Jos hua Co hen, ReflectionsonInformationTechnologyandDemocracy. Ame ri can Aca demy of 
Arts and Sci en ces sympo si um, Fe bru ary 28, 2009, Bo ston Re vi ew
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и са мо све сног ства ра о ца јав ног мње ња и твор ца дру шта ва су штин-
ске де мо кра ти је. 

Ограничењасубројнаијошувекнедовољноистражена.Чак 
и у нај ра зви је ни јим дру штви ма, где су про це нат вла сни ка ком пју-
те ра и ко ри шће ње мре же из у зет но ви со ки, по сто је чла но ви дру-
штва ко ји не мо гу да га ко ри сте – због тро шко ва, иако су они у 
осно ви ма ли, али и због ин фор ма тич ке не пи сме но сти. 

Ка да је у пи та њу сло бо да из ра жа ва ња, не мо же са си гур но-
шћу да се твр ди да дру штве ни ме ди ји аде кват но по ја ча ва ју сло-
бо ду из ра жа ва ња раз ли чи тих ста во ва. Ис тра жи ва ња по ка зу ју две, 
до не кле кон тра дик тор не, ка рак те ри сти ке. По је ди ни дру штве ни 
ме ди ји, као што су бло го ви или фо ру ми, фил три ра ју ин фор ма ци-
је и ми шље ња ко ја не од го ва ра ју прет ход ним ста во ви ма но си ла ца 
ме ди ја и ула жу на по ре за ства ра ње исто вет но сти ми шље ња уну тар 
ме ди ја. При то ме, уну тра шња исто вет ност охра бру је по ка зи ва ње 
екс трем ни јих ста во ва, по себ но пре ма раз ли чи тим вр ста ма ауто ри-
те та. С дру ге стра не, из ме ђу раз ли чи тих дру штве них ме ди ја ра сте 
по ла ри за ци ја ко ја се кре ће од не то ле ран ци је и ис ка зи ва ња ра ди-
кал них ста во ва до оштрих вер бал них су ко ба. 

Оно што по себ но тре ба под вр ћи ана ли зи је сте ни во ин фор-
ми са но сти и ква ли те та ин фор ма ци ја ко ји ко ри сни ци но вих ме ди ја 
и гло бал не мре же раз ме њу ју. Не ма до ка за за тврд њу да Ин тер нет 
у про се ку ства ра бо ље ин фор ми са не љу де у од но су на пе ри од ка да 
су пре о вла ђи ва ли дру ги ме ди ји. И по ред оби ља ин фор ма ци ја, љу-
ди оста ју огра ни че ни сво јим мо ћи ма при је ма, об ра де и ко ри шће ња 
до ступ них ин фор ма ци ја. Мо же се прет по ста ви ти да за не ма ри ва ње 
ин фор ма ци ја иде на ште ту дру штва, јер но ви ме ди ји да ју мо гућ-
ност за ис ка зи ва ње и фа во ри зо ва ње при ват ног и ин ди ви ду ал ног. 
На дру штве ним мре жа ма се из но се по је ди нач на ми шље ња ко ја не 
мо гу ла ко да до спе ју у јав ну сфе ру, од но сно ван мре же на ко јој су 
из не та. 

По себ но ди ску та би лан је сте ква ли тет ин фор ма ци ја. Те шко 
је оства ри ти де мо крат ску јав ну сфе ру уко ли ко не по сто ји вр ста ин-
фор ма ци ја ко ја има ши ри, ис тра жи вач ки и све о бу хват ни ји при ступ 
про бле му. „Но ви об ли ци ко му ни ка ци је упра вља ју ствар но шћу: ре-
ал на по ру ка се ме ња сли ком, кри тич ка ду би на – есте ти зо ва ном 
по вр ши ном, а ар гу мен та ци ја и ис тра жи вач ки не ми ри по вла че се 
пред слат ко ре чи вим по ли тич ким уве ра ва њи ма, за ба вом и сен за ци-
ја ма“.20) Но ви ме ди ји угро жа ва ју и гра ђан ску функ ци ју но ви нар-

20) Зо ран Јев то вић, Ра ди во је Пе тро вић, „Јав но мње ње и де мо крат ски де фи цит у до бу мул-
ти ме ди ја”. Српскаполитичкамисао. Бе о град, 2010, бр 4, стр 105
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ства, јер уме сто про фе си о на ли зма и ис тра жи вач ког но ви нар ства 
на сту па ола ко при ку пља ње ин фор ма ци ја и им про ви за ци ја. 

С озби ром на то да Ин тер нет омо гу ћу је ви сок сте пен из бо ра 
за сва ког ко ри сни ка и не по шту је увек стан дар де за јед ни це, мо гу ћи 
су са др жа ји ко ји су ан ти со ци јал ни, анар хич ни, мо рал но ди ску та-
бил ни или дру штве но не при хва тљи ви. Ве ћи део но вих ме ди ја не-
ма ко му ни ка ци о не вра та ре и пра ву кон тро лу са др жа ја, а по ве ћа ње 
бро ја ано ним них из во ра ре ла ти ви зу је ва жност исти ни тог и по у зда-
ног при ка зи ва ња до га ђа ја. . 

ДЕМОКРАТИЈАИКОМУНИЦИРАЊЕ
УСРБИЈИУ21.ВЕКУ

Но ве ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је у Ср би ји 
има ју кон ти ну и ран раз вој, ма да усло вљен еко ном ским раз во јем 
дру штва. Власт схва та зна чај раз во ја ИКТ, та ко да је у но вом ве ку 
усво је но не ко ли ко стра те ги ја21) ко је се од но се на ства ра ње нор ма-
тив них и тех нич ких усло ва за ве ће ко ри шће ње нај са вре ме нијх тех-
но ло ги ја и ства ра ње ин фор ма ци о ног дру штва. Стра те ги ја раз во-
ја ин фор ма ци о ног дру штва, као и прет ход но утвр ђе на Стра те ги ја 
раз во ја ши ро ко по ја сног при сту па га ран ту ју ко ри шће ње Ин тер не-
та, као нај ва жни јег усло ва за раз вој но вих об ли ка ко му ни ци ра ња. 

Стра те ги ја раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња у Ре пу бли-
ци Ср би ји до 2016.22) пру жа по др шку раз во ју тра ди ци о нал них ме-
ди ја, али под сти че и раз вој јав них гла си ла на но вим тех но ло шким 
плат фор ма ма. Стра те ги ја де фи ни ше Ин тер нет „као основ но људ-
ско пра во, као јав но до бро ко је је ла ко до ступ но сви ма и отво ре но 
у сми слу сло бо де из ра жа ва ња и ин фор ми са ња“ и ис ти че да ће „др-
жа ва прав ним окви ром га ран то ва ти сло бо ду из ра жа ва ња на Ин тер-
не ту, во де ћи ра чу на о то ме да је ре стрик ци ја сло бо де из ра жа ва ња 
при хва тљи ва са мо у оним слу ча је ви ма ка да је то пред ви ђе но пра-
вом, ме ђу на род ним стан дар ди ма и ме ђу на род ним пра вом“.23)

За пи та ње од но са ко му ни ци ра ња и де мо кра ти је бит ни су и 
ста во ви Стра те ги је ко ји го во ре о ме диј ској пи сме но сти и плу ра-

21) Стра те ги ја раз во ја ши ро ко по ја сног при сту па у Ре пу бли ци Ср би ји до 2012 и Стра те ги ја 
раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва до 2020 го ди не (Сл. Гла сник 51-2010-41) 

22) Слу жбе ни гла сник, 75/2011-3

23) Др жа ва има пра во да спре чи сло бо ду из ра жа ва ња „ако је то нео п ход но ра ди за шти те 
пра ва и угле да дру гих, чу ва ња ауто ри те та и не при стра сно сти су да и за шти те јав ног 
здра вља, мо ра ла де мо крат ског дру штва и на ци о нал не без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је“ - 
Устав Ре пу бли ке Ср би је, 2006, чл 46
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ли зму. Раз вој ме диј ске пи сме но сти, пред ви ђен је „кроз раз ви ја-
ње ин ди ви ду ал них спо соб но сти гра ђа на, да ко ри сте, раз у ме ју и 
кри тич ки вред ну ју раз ли чи те аспек те јав них гла си ла и ме диј ских 
са др жа ја, као и кроз ја ча ње по зи тив ног ути ца ја на фак то ре окру-
же ња. Ме диј ски плу ра ли зам под ра зу ме ва, пре све га, ме диј ску ра-
зно ли кост са др жа ја.24) На гла ша ва се и да ће Ср би ја пра ти ти раз вој 
ме ди ја на но вим тех но ло шким плат фор ма ма, пред у зи ма ју ћи ме ре 
ко је под сти чу очу ва ње и ја ча ње ме диј ског плу ра ли зма и ра зно вр-
сност ме диј ског са др жа ја. 

Ко ли ко је, ипак, Ср би ја уда ље на од раз во ја ко ри шће ња са-
вре ме ног ко му ни ци ра ња као усло ва за ја ча ње јав не сфе ре и за (да-
љи) де мо крат ски раз вој? Ко ли ко Ко е но ви зах те ви мо гу да бу ду 
при ме њи ви у Ср би ји? 

Ако се има ју у ви ду тра ди ци о нал ни ме ди ји као глав ни но-
си о ци ин фор ми са ња јав но сти, про бле ми су ви ше стру ки. На јед ној 
стра ни су аген си ме диј ског си сте ма ко ји на раз ли чи те на чи не вр ше 
при ти ске на сло бо ду ма сме ди ја, што је основ ни услов за њи хо ву 
де мо крат ску функ ци ју. Нај у ти цај ни аген си ме диј ског си сте ма Ср-
би је су по ли тич ке пар ти је и вла сни ци ка пи та ла, ко ји и да ље мо гу 
да ма ни пу ли шу ме диј ском сфе ром. 

На ни воу ме диј ског ком плек са ви дљи ви су број ни про бле-
ми. Не у спе ле при ва ти за ци је, по себ но ло кал них ме ди ја, не ре ше но 
пи та ње вла сни штва и стал ни фи нан сиј ски про бле ми ве ли ког де ла 
штам пе, ра ди ја и ТВ ста ни ца ума њи ли су ква ли тет ме диј ске про-
дук ци је и учи ни ли ме диј ски ком плекс ве о ма осе тљи вим на спољ не 
ути ца је. На ква ли тет но ви нар ства ути чу ма ла при ма ња ме диј ских 
по сле ни ка и на мет ну та штед ња Ме ди ји, по себ но елек трон ски, ко ји 
и до сто од сто при хо да оства ру ју од огла ша ва ња и ре кла ма, жр тве 
су ни ске при вред не ак тив но сти. Ма да нор ма тив на ак та зах те ва ју 
еми то ва ње соп стве не или, ма кар, до ма ће про дук ци је, елек трон-
ским ме ди ји ма је до ступ ни ја стра на ин фо за бав на про дук ци ја, ни-
жих це на и сум њи вог ква ли те та, чи ме те шко мо же да се ис пу ни 
функ ци ја ме ди ја за ства ра ње ак тив не јав но сти. 

Тра ди ци о нал ни ме ди ји ко ри сте но ве тех но ло шке плат фор ме, 
али не до вољ но ко ри сте мо гућ ност ин тер ак ци је са сво јом ма сов-
ном пу бли ком, што ума њу је вред ност ко ри шће ња ИКТ за раз вој 
ко му ни ци ра ња, а по сред но и раз вој де мо кра ти је.

24) „Очу ва ње и уна пре ђе ње ме диј ског плу ра ли зма под ра зу ме ва ме ре ко је гра ђа ни ма омо-
гу ћа ва ју при ступ раз ли чи тим из во ри ма ин фор ма ци ја, ми шље ња и ме диј ских са др жа ја 
ко ји им по ма жу да офор ме соп стве но ми шље ње и од у пру се ути ца ју до ми нант ног ми-
шље ња кре и ра ног из цен та ра мо ћи“
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На ни воу ре ци пи је на та, чи та ла ца и слу ша ла ца про бле ми 
про ис ти чу из со ци јал но-еко ном ских усло ва у дру штву и ни ске ме-
диј ске пи сме но сти. Ни зак жи вот ни стан дард обо ри ла је ти ра же 
штам па них ме ди ја и број чи та лач ке пу бли ке, а опа да и гле да ност 
еми си ја са по ли тич ким по ру ка ма.25) Ма сов на пу бли ка у Ср би ји све 
ви ше ко ри сти но ве тех но ло ги је за ко му ни ци ра ње.26) Ипак, це на ко-
ри шће ња Ин тер не та је још увек ви со ка у од но су це ну ко шта ња у 
за пад ним зе мља ма, што је по сле ди ца мо но по ла јав ног пред у зе ћа 
Те ле ком. Део по пу ла ци је, углав ном ста ри је од пе де сет пет го ди на, 
али и мла ђих, ве о ма ма ло ко ри сти гло бал ну мре жу, а по себ но но ве 
об ли ке вир ту ел ног ко му ни ци ра ња. 

Мањ ка во сти ко му ни ци ра ња на дру штве ним мре жа ма уоп-
ште, мо гу да се иден ти фи ку ју и у срп ском дру штву. Ко мју ни ти 
ме на џе ри се углав ном за др жа ва ју на при ват ном и лич ном об ли ку 
ко му ни ци ра ња, док су ши ре, по ли тич ко-дру штве не те ме ма ло за-
сту пље не. Бло го ви и фо ру ми о ши ро ко схва ће ним по ли тич ким те-
ма ма рет ки су и углав ном ис кљу чи ви у сво јим ста во ви ма пре ма 
сва ком дру гом ми шље њу.

Но си о ци ма по ли тич ке вла сти пре пу ште но је да од лу чу ју о 
ко ри шће њу дру штве них ме ди ја за ко му ни ка ци ју са гра ђа ни ма ко-
ји су их иза бра ли. Др жав ни ор га ни фор ма ла но ства ра ју усло ве за 
ко му ни ка ци ју са гра ђа ни ма. Др жав не ин сти ту ци је има ју сво је ин-
тер е нет стра ни це, а ве ли ки је број оних ко ји ко ри сте дру штве не 
мре же за кон так те. Ме ђу тим, код нас не по сто је ис тра жи ва ња ко ја 
би утвр ди ла ко ли ко се та ин тер ак ци ја оства ру је и ко ли ко је бли зу 
мо де лу дво смер не си ме три је, као нај ра зви је ни јем мо де лу од но са с 
јав но шћу. 

Кон вер ген ци ја тра ди ци о нал них ме ди ја и ИКТ пру жи ла је 
нај ши ри про стор за из ра жа ва ње лич них ста во ва о те ма ма ко је по-
кре ћу ме ди ји, што би по тен ци јал но мо гло да по ста не ор га ни за тор 
јав ног мње ња. Ме ђу тим, ова ква ре а го ва ња мо гу да има ју раз ли чи-
та огра ни че ња: огра ни че ност са мо на ко ри сни ке гло бал не мре же, 
(мо гу ћу) цен зу ру ста во ва и ми шље ња слу ша ла ца и гле да ла ца ко ја 
се не сла жу са ме ди јем и на кра ју, пре о вла ђи ва ње не га тив них, па и 
екс трем них ста во ва у од но су на по зи тив на и не у трал на ре а го ва ња. 

25) По сто је, ме ђу тим, спе ци фич не по ли тич ке еми си је и го сти у њи ма ко је и да нас ства-
ра ју за ин те ре со ва ност пу бли ке. Да ља ана ли за гле да но сти мо же да по ка же ко ре ла ци ју 
из ме ђу по ли тич ког ста ва гле да ла ца и уче сни ка еми си је, као и по сто ја ња или од су ства 
по ве ре ња у по је ди не но си о це по ли тич ких функ ци ја.

26)  Ви ше од 55% до ма ћин ста ва по се ду је ра чу нар, а ви ше од 47 % до ма ћин ста ва ко ри сти ло 
је Ин тер нет у про те клој го ди ни (Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, до ступ но на www.stat.
gov.rs, 20.7.2013)
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Све то до во ди у пи та ње по тен ци јал ова квог ми шље ња као ре пре-
зен тан та јав ног ре а го ва ња.

* * *

По је ди нач ни при ме ри да но ви ме ди ји до при но се ства ра њу 
јав ног мње ња и по ве ћа њу од го вор но сти но си ла ца по ли тич ке вла-
сти у раз ви је ним де мо кра ти ја ма, али, још ви ше, при ме ри ко ри шће-
ња но вих ме ди ја у про це си ма де мо кра ти за ци је по је ди них дру шта-
ваука зу ју на њи хов зна ча јан де мо крат ски по тен ци јал. Ме ђу тим, 
по тен ци јал но вих об ли ка ко му ни ци ра ња још увек на зна чи да су 
ство ре ни усло ви за ква ли та тив ни по мак у уна пре ђе њу де мо крат-
ских па ра ме та ра јед ног дру штва. Про бле ми се од но се, пре све га, 
на тех нич ку стра ну ко му ни ци ра ња за сно ва ног на компјтер ским 
тех но ло ги ја ма, огра ни че ну до ступ ност мре же ко ја зах те ва ин фор-
ма тич ку пи сме ност ко ри сни ка, али и на пре тр па ност, че сто не по у-
зда ним или не до вољ но ква ли тет ним, ин фор ма ци ја ма. Дру га вр ста 
про бле ма по ти че од ко ри сни ка но вих и ино ви ра них об ли ка ко му-
ни ци ра ња, исто вре ме но су бјек та демократског ко му ни ци ра ња. 
Гра ђа нин мо ра да бу де мо ти ви сан у тра же њу ин фор ма ци ја ко је су 
по треб не за ње го ву уло гу по ли тич ког по је дин ца и да бу де за ин те-
ре со ван за дру штве ну сфе ру свог би ти са ња. Но ви об ли ци ко му ни-
ци ра ња по ка зу ју да се ко ри сни ци ИКТ одва ја ју и за тва ра ју фил-
три ра њем ин фор ма ци ја и ми шље ња ко ја од го ва ра ју прет ход ним 
ста во ви ма, а не раз ме ном иде ја ко је до во де до де лат ног ми шље ња 
и истин ског јав ног мње ња. За но ве об ли ке ко му ни ци ра ња, као и за 
ин тер ак тив ност ко ја је омо гу ће на елек трон ским об ли ци ма тра ди-
ци о нал них ме ди ја, ка рак те ри стич но је пре о вла ђи ва ње не га тив них 
или екс трем них ста во ва и не то ле рант на по ла ри за ци ја, ко ја је ве о ма 
уда ље на од ме диј ских рас пра ва о пи та њи ма од оп штег зна ча ја и 
Прај со вог струк ту и ра ња ме диј ске пу бли ке у јав ност. Де мо крат ски 
по тен ци јал Ин тер не та и но вих ме ди ја у прак си мар ги на ли зу је и 
на чин на ко ји власт упо тре бља ва но ве тех но ло ги је. Ис тра жи ва ња27) 
по ка зу ју да пре о вла ђу је упра вљач ки мо дел ин тер ак ци је вла сти са 
гра ђа ни ма у од но су на кон су ла ти тив не и пар ти ци па тив не мо гућ но-
сти но вих и дру штве них ме ди ја. 

ИКТ и њи ма по сре до ва ни об ли ци ко му ни ци ра ња мо гу да 
зна чај но до при не су де мо крат ским про це си ма уко ли ко би се по-
што ва ли не ки јед но став ни зах те ви као што су: раз ви ја ње кул ту ре 
го во ра, ства ра ње јав ног дис кур са, а не за др жа ва ње на при ват ном, 

27) An drew Chad wick, Chri stop her May.” In ter ac tion bet we en Sta tes and Ci ti zens in the Age of 
the In ter net: E-go vern ment in the Uni ted Sta tes, Bri tain and the EU”, Governance, Vo lu me 
16, Is sue2, April 2003, str. 271-300 
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по што ва ње дру штве них и мо рал них нор ми, као и од го вор но сти за 
на пи са ну реч. 

Пред но сти ко је пру жа ју ИКТ и но ви об ли ци ко му ни ци ра ња 
по год не су и за срп ско дру штво у ме ри у ко јој се оно тех но ло шки 
раз ви ја. Ме ђу тим, огра ни че ња по сто је у свим па ра ме три ма упо-
тре бе но вих об ли ка ко му ни ци ра ња у срп ској де мо кра ти ји – сло-
же ни еко ном ско-со ци јал ни усло ви ко ји угро жа ва ју тра ди ци о нал не 
ме ди је и де тер ми ни шу и ко ри шће ње гло бал не мре же, не из гра ђе-
ност и не по што ва ње кул ту ре го во ра ко ри сни ка или скри ва ње иза 
ано ним но сти ко ја ра ђа екс тре ми зам. Мо жда нај зна чај ни је од све га, 
у срп ском по ли тич ком жи во ту не не гу је се кон сул тант ски и пар-
ти ци па тив ни мо дел ко му ни ци ра ња с гра ђа ни ма, већ и да ље пре о-
вла ђу је по сред но ин фор ми са ње пу тем тра ди о нал них ме ди ја под-
ло жних раз ли чи тим ван ме диј ским ути ца ја ма по ли тич ких ели та и 
вла сни ка ка пи та ла. 

Да ља ис тра жи ва ња срп ске сце не тре ба ло би да се ба ве ак-
ту ел ном упо тре бом но вих тех но ло ги ја у ства ра њу дво смер не ко-
му ни ка ци је но си ла ца вла сти и гра ђа на као пред у сло ва за де мо-
крат ски раз вој и да ана ли зи ра ју по зи тив не при ме ре од го вор но сти 
и по што ва ња пре о вла ђу ју ћег ми шље ња уче сни ка ко му ни ка ци о но-
де мо крат ског про це са од стра не до но си ла ца по ли тич ких од лу ка. 
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COMMUNICATIONANDDEMOCRACY
INTHE21STCENTURY

Resume
Pre sent day com mu ni ca tion cre a tes op por tu nity to de ve lop par-

ti ci pa tory mo del of de moc racy. Its do mi nant cha rac te ri stics are in ter-
ac tion and abi lity to pre sent in di vi dual con tent and opi nion in pu blic 
sphe re. New ways of com mu ni ca tion thro ugh com pu ters and glo bal 
net work ena ble gre a ter num ber of com mu nity mem bers to pro vi de the-
ir com ments and ta ke part in for ming pu blic opi nion. 

In for ma tion and com mu ni ca ti ons tec hno logy al lows in no va tion 
in tra di ti o nal me dia, cre a tion of new forms and pro du ces un li mi ted 
amo unt of in for ma tion from the po li ti cal sphe re for broad ran ge of us-
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ers. This in turn ena bles mo re in for med po li ti cal cho i ce in de moc ra tic 
so ci ety and ar ti cu la tion of pre va i ling pu blic opi nion on broad so cial 
is su es. Cer tain exam ples of for ming pu blic opi nion, such as was the 
Arab Spring, re ve a led the im por tan ce and de moc ra tic po ten ti als of the-
se new use of me dia. The se so cial mo ve ments in cre a se the re spon si bi-
li ti es of po li ti ci ans in de ve lo ped de moc ra ci es, and mo re im por tantly 
pre sent new ways of using me dia in the pro cess of de moc ra ti sa tion of 
so me so ci e ti es. 

Ho we ver, a cre a tion of new ways of com mu ni ca tion in a so ci ety 
do es not ne ces sa rily in di ca te that a qu a li ta ti ve pro gress in im pro ving 
de moc ra tic pa ra me ters has been ac hi e ved. The re are still pro blems re-
la ted to the tec hni cal com po nent of the com mu ni ca tion ba sed on com-
pu ter tec hno logy: li mi ted ac ces si bi lity for so me users who are not pro-
fi ci ent, but al so over load of of ten un re li a ble and no qu a lity in for ma tion. 
The ot her type of pro blems is re la ted to the users of new and in no va ti ve 
me ans of com mu ni ca tion who are the su bject of democratic com mu ni-
ca tion at the sa me ti me. A ci ti zen must be mo ti va ted to se arch for the 
in for ma tion ne e ded for his/her ro le of an po li ti cal in di vi dual and must 
show in te rest in so cial ro le of his/her be ing. The new way of com mu ni-
ca tion re ve als that In ter net users can be se pa ra ted and loc ked out by fil-
te ring in for ma tion and opi ni ons that re flects pre vi o us stands, not by ex-
chan ge of ide as that wo uld pro du ce pro duc ti ve at ti tu des and true pu blic 
opi nion. The se new way of com mu ni ca tion are abun dant in ne ga ti ve 
and ex tre mists vi ews and bi go ted po la ri sa tion that are mi les away from 
pu blic di scus si ons on all-im por tant so cial is su es and Pri ce’s con ver sion 
of me dia audi en ce to the pu blic. Anonymity re du ces the re spon si bi lity 
of the ne ga ti ve ef fects that writ ten word may ha ve on ot her pe o ple. As 
wi dely ac know led ged, com mu ni ca tion thro ugh so cial me dia has al so 
been ex po sed to ma ni pu la tion and mi sma na ge ment.

In ad di tion, de moc ra tic po ten tial of in ter net and new me dia ha ve 
been mar gi na li sed by the way mo dern go vern ments use the se new tec-
hno lo gi es. So me re se arch has con fir med that the most pre va i ling mo del 
of in ter ac tion bet we en go vern ment and ci ti zens is mo re com man ding 
than con sul ta ti ve and in clu si ve. Go vern ments still use Gru nig’s mo-
del of pu blic in for ma tion that aims to di stri bu te in for ma tion for which 
fe ed back is not so ught and which sup po sed to in flu en ce the pu blic to 
sup port the in te rest of the or ga ni sa tion it re pre sents.

In for ma ti o nal tec hno lo gi es and the types of com mu ni ca ti ons 
they ena ble can con tri bu te sig ni fi cantly to de moc ra tic pro ces ses if so me 
sim ple ru les are obeyed such as: pro mo tion of pu blic de ba te and be ha-
vi o ur, for ming of pu blic di sco ur se not fo cus on the pri va te one, re spect 
for so cial norms and et hics and re spon si bi lity for writ ten pu bli ca ti ons. 
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Every suc cessful ma ni fe sta tion of vir tual pu blic that is de moc ra tic or 
just advo ca ting de moc racy con firms the im por tan ce and use ful ness of 
the glo bal net work and its pro ducts for the strengthe ning of de moc-
racy. Such ma ni fe sta tion are not ra re glo bally any mo re but they may 
be su scep ti ble to mi sma na ge ment and abu ses which do es not sup port 
de moc racy. 

The advan ta ge of in for ma ti o nal tec hno logy and new ways of 
com mu ni ca tion bet we en com mu ni ti es are be ne fi cial to the Ser bian so-
ci ety as much as this tec hno logy is be ing de ve lo ped and be co ming in-
for ma ti o nal. But, how much it can con tri bu te to wards de moc ra tic pro-
ces ses in Ser bia? Elec tro nic ver si ons of tra di ti o nal me dia of fer mo re 
op por tu nity for in ter ac tion and in ad di tion to that, mo re ci ti zens of Ser-
bia use so cial net work. Ho we ver, the re are so me im pe di ments in all the-
se pa ra me ters of the use of the new ways of com mu ni ca tion in Ser bian 
de moc racy – com plex so cio-eco no mic en vi ron ment that thre a ten tra di-
ti o nal me dia and in flu en ce the use of the glo bal net work, non-exi sten ce 
or dis re spect for pu blic de ba te or hi ding be hind anonymity that bre eds 
ex tre mism. Per haps the most im por tant flaw in the Ser bian po li ti cal li fe 
is the lack of sup port for con sul ta ti ve and par ti ci pa tory mo del of com-
mu ni ca tion with the pu blic. In stead, in di rect in for ma tion thro ugh tra-
di ti o nal me dia still pre va ils and this is su bjec ted to va ri o us non-me dia 
in flu en ces of the po li ti cal eli te and pri va te bu si nes ses. 

Furt her in ve sti ga tion of the Ser bian po li ti cal sce ne sho uld exa-
mi ne cur rent use of new tec hno lo gi es for ena bling two way com mu-
ni ca ti ons bet we en po wer hol ders and ci ti zens as it is the pre con di tion 
for de moc ra tic de ve lop ment. The re is al so a need to analyse po si ti ve 
exam ples of re spec tful and re spon si ble tre at ment of pre va i ling opi nion 
of the ma jo rity by de ci sion ma kers. 
Keywords: com mu ni ca tion, in for ma tion and com mu ni ca tion tec hno logy, the 

In ter net, de moc racy, pu blic opi nion, new me dia, so cial me dia
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