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Аутор у раду указује на перспективе и потенцијале
нових медијских технологија у ери техничко-техно-
лошких достигнућа. Савремени средства масовног
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крчи пут ка неограниченим могућностима. Сва та
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ђечиједомететребаобазривоисапосебномпажњом
размотритиисагледатиефектеиконтраефектењи-
ховогкоришћења.
Кључнеречи:медиј,новине,радио,телевизија,интер-
нет, компјутерскамрежа, кабловскателевизија, ко-
муникације,концентрацијавласништва.

Dру штве на кре та ња су све бр жа и ско ро „не у хва тљи ва“, по себ-
но ка да се ра ди о тех но ло шком на прет ку: раз вој ком пју тер ске 

тех но ло ги је и те ле ко му ни ка ци ја. Сред ства ма сов ног ко му ни ци ра-
ња ни су отпорнa на ино ва ци је. Њи хов циљ је што ве ћа ак ту ел ност. 
Тех но ло ги ја омо гу ћа ва да се о до га ђа ји ма из ве шта ва ужи во, са ли-
ца ме ста, у тре нут ку са мог зби ва ња са би ло ког де ла све та. „Ма-
сов ни ме ди ји су је дан од кључ них ин стру ме на та ко ји је омо гу ћио 
пре ла зак раз ли чи тих фор ми дру штва, не ка да по де ље ног на ло кал-
не за јед ни це, пре ко кне же ви на, кра ље ви на, вој вод ста ва, до ва ро-
ши, гра до ва, па и на ци о нал них др жа ва. Оту да јав не ин фор ма ци је 
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чи не су бјек тив ни исе чак ствар но сти чи јим пре но ше њем, раз ме ном 
или пре ћут ки ва њем об ли ку је мо јав ну сфе ру, ди на ми зи ра ју ћи је и 
кон стру и шу ћи пре ма се лек тив ним ме ха ни зми ма ме диј ске мо ћи.“1)

Те ле ви зи ја, ра дио и ин тер нет (елек трон ски ме ди ји2)) има ју ве-
ли ку пред ност у та квом из ве шта ва њу, у од но су на штам па ни ме диј. 
Бр зи на пре но са ин фор ма ци ја, као пред ност, са дру ге стра не иде на 
уштрб про пу стљи во сти ве ли ке ко ли чи не ин фор ма ци ја и ду бљој 
ана ли зи те ме ко ја се об ра ђу је. Ме диј ски рад ни ци има ју ма ње вре-
ме на за ква ли та тив ну и кван ти та тив ну при пре му, ана ли зу са др жа-
ја, ка ко тех нич ке, та ко и ор га ни за ци о не слу жбе ме диј ске ку ће. Са 
та квим про бле ми ма у прак си, су сре ћу се са ми но ви на ри. Те ле ви зи-
ја, ком пју тер, те ле фон, са те лит, ка блов ска те ле ви зи ја има ју мо гућ-
ност ме ђу соб ног умре жа ва ња у је дан гло бал ни ин фор ма тив ни и ко-
му ни ка циј ски си стем. Штам па ни ме диј сво ју шан су све ви ше про-
нал зи у елек трон ском из да њу по сред ством ин тер нет мре же. „Ма ли 
ра чу на ри су већ по ста ли део на ше ствар но сти као те ле фон или ко-
лор те ле ви зор, а но вин ски из да ва чи ће мо ћи да уште де и осам де-
сет про це на та тро шко ва јер ће све ви ше ис по ру чи ва ти про из во де 
елек трон ским пу тем.“3) Но ве ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не мре-
же не под ра зу ме ва ју са мо упо тре бу но вих ме диј ских тех но ло ги ја и 
по сто ја ње но вих ко ри сни ка, већ и сам при ступ но ви нар ском по слу. 
Олов ку, па пир и ку ца ћу ма ши ну, за ме ни ли су тер ми на ли и ти ме је 
олак шан про ток и при ступ ин фор ма ци ја ма. Ин тер нет тех но ло ги ја 
омо гу ћа ва сва ком да се бе и сво је ста во ве пред ста ви це лом све ту. 
Ђ. Го ци ни у свом де лу Историјановинарства на по ми ње да се кра-
јем XX ве ка по ја вљу је че твр та ге не ра ци ја: „ге не ра ци ја глобалног
новинарства и свет ске ко му ни ка ци је“. Ње но ро ђе ње се ве зу је за 
1983. го ди ну ка да аме рич ки ча со пис Time на слов ну стра ну до де-
љу је јед ној ма ши ни: personal computer(PC)... Дигитализација је 
пр ва основ на ка рак те ри сти ка че твр те фа зе. Она под ра зу ме ва пре-

1) Зо ран Јев то вић, Та тја на Ву лић и Дра га на Па вло вић, „Фи ло зо фи ја стра ха и (ре)кон-
стру и са ње ме диј ске ствар но сти“, Култура, За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 
Бе о град, бр. 133/2011, стр. 77. Ди рек тан линк: http://scin deks.ceon.rs/ar tic le.aspx?ar-
tid=0023-51641133072J

2) „Ети мо ло шки, тер мин ме диј во ди по ре кло од medius (лат), 1) сред њи, онај ко ји се на-
ла зи у сре ди ни, 2) усред, на сред, у сре ди ни. Ово по ре кло тер ми на ја сно ука зу је на зна-
че ње овог пој ма – ра ди се о по сред ни ци ма, ка да је реч о ко му ни ци ра њу, он да о по сред-
ни ци ма у ко му ни ци ра њу. (Урош Шу ва ко вић, „Но ви ме ди ји и кул ту ра но во го ди шњег 
че сти та ња у Ср би ји“ у збор ни ку: Традиција,модернизација,идентитети, (при ре ди ли: 
Љу бин ко Ми ло са вље вић, Бра ни слав Сте ва но вић, Гор да на Сто јић), Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Ни шу, Ниш, 2012, стр. 357)

3)  Ште фан Рус-Мол, Новинарство, Clio, Бе о град, 2005, стр. 26-27.
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но ше ње је зи ка по сред ством би нар ног кôда ко ји ко ри сте елек трон-
ска ко ла ин фор ма тич ких ма ши на... Дру гу основ ну ка рак те ри сти ку 
пред ста вља спа ја ње те ле фон ске мре же и пер со нал них ком пју те-
ра, под сред ством модема, „ин стру мен та спо соб ног да мо ду ли ра 
и де мо ду ли ра ди ги тал не сиг на ле ра чу на ра у сиг на ле ко ји се мо гу 
пре но си ти те ле фон ским пу тем или кроз етар“. Минијатуризаци-
ја је тре ћа основ на ка рак те ри сти ка ко ја се огле да у про из вод њи 
„сит них“ елек трон ских ко ла као и све ма ња пре но си ва тех но ло шка 
сред ства (ком пју те ри, те ле фо ни) нео п ход на за телематику. На 
кра ју, ова кво тр жи ште по ста је при ват но ка да је реч о про из вод њи 
и по ну ди тех но ло ги ја.4) Сва ки да шње ко ри шће ње  пер со нал ног ра-
чу на ра се не од но си са мо на „кла сич ну“ упо тре бу. Да нас то по ста-
је на чин жи во та. Ги гант ски цен трал ни ком пју тер, тзв. мејн фрејм, 
ско ро је уни вер зал но за ме њен пер со нал ним ра чу на ри ма... Али ту 
ни је крај... „Ди ги тал на пла не та ће би ти на лик гла ви чи о де.“5) То мас 
Хи лан Ерик сен у свом де лу „Ти ра ни ја тре нут ка“, ка же да „је бу ји ца 
ин фор ма ци ја у на шем за ди ха ном вре ме ну по че ла да за тва ра ме ђу-
про сто ре, а ре зул тат је да ри зи ку је мо да жи вот по ста не хи сте рич на 
се ри ја пре на се ље них тре ну та ка, без не ког 'пре' и не ког 'по сле', без 
не ког 'ов де' и не ког 'он де'. Да, у из ве сном сми слу је чак и то 'сад и 
ов де' угро же но, јер сле де ћи тре ну так до ла зи та ко на гло да је те шко 
про це ни ти тре нут ни тре ну так.“6) Сред ства ма сов ног ко му ни ци ра-
ња до жи вља ва ју ве ли ке тех но ло шке тран сфор ма ци је. Са те лит ска 
ди фу зи ја ра дио и те ле ви зиј ског7) про гра ма је ре ал ност да на шњи-
це, део сва ко днев ног жи во та. У ве ли кој ме ри ути че на пре ва зи ла-
же ње про стор них и вре мен ских пре пре ка у еми то ва њу ме диј ског 
са др жа ја, те жи ка ре ду ко ва њу дру штве не ди фе рен ци ја ци је у све-
ту, са же љом да по ну ди раз ли чи те мо де ле ре ша ва ња раз ли чи тих 
про бле ма. Те ле ко му ни ка циј ска при ро да и ка рак те ри сти ке но вих 
ме ди ја мо гу има ти зна чај не ефек те у сфе ри кул ту ре. Раз вој и ме ђу-
соб но по ве зи ва ње ко му ни ка циј ских си сте ма омо гу ћа ва дво смер-

4) Ђо ва ни Го ци ни, Историјановинарства, Clio, Бе о град, 2001, стр. 407-409.
5) Ни ко лас Не гро понт, Битидигиталан, Clio, Бе о град, 1998, стр. 12. 
6) То мас Хи лан Ерик сен, Тиранијатренутка, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2003, стр. 11.
7) „Ка да је реч о те ле ви зи ји, ми за пра во има мо по сла са ин стру мен том ко ји те о риј ски 

пру жа мо гућ ност да сту пи у ве зу са сва ким. Из те чи ње ни це про из и ла зи из ве стан број 
пи та ња и пред у сло ва: да ли је то што ја имам да ка жем на ме ње но то ме да се чу је у це-
лом све ту? Да ли сам ја спре ман да то учи ним та ко да мој го вор, и сво јим са др жа јем и 
сво јом фор мом, за слу жу је да се чу је сву да? Да ли је он вре дан и до сто јан то га? Мо же мо 
ићи и мно го да ље: да ли он уоп ште тре ба да се чу је у це лом све ту? “ (Пјер Бур ди је, 
Нарцисовоогледало, Clio, Бе о град, 2000, стр. 29)
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но ко му ни ци ра ње из ме ђу оних ко ји су фи зич ки уда ље ни чи ме се 
пре ва зи ла зе про стор не, па и вре мен ске ба ри је ре. Са дру ге стра не 
пред кон зу мен том се по ста вља но ви за да так: ка ко и на ко ји на чин 
пер ци пи ра ти ме диј ски са др жај во де ћи ра чу на да он бу де у слу жби 
ре ци пи јен та а при том има ти ап со лут ну сло бо ду ин фор ми сан ја8). 
Ка да де ко ди ра по ру ку и успе шно ту ма чи и раз у ме пре зен то ва не 
сим бо ле, чо век пра ви ис ко рак у про стор јед не но ве кул ту ре. „Ту 
но ву кул ту ру не ства ра ју но ви ме ди ји, исто као што тра ди ци о нал-
ни ни су ство ри ли ма сов ну; они су са мо сред ство за ње но ши ре ње 
исто као што су тра ди ци о нал ни ме ди ји обез бе ди ли ши ре ње и све-
о бу хват ност ма сов не кул ту ре.“9) Тра ди ци о нал ни ме диј10) још увек 
пред ста вља основ ни из вор ин фор ма ци ја и ре кре а ци је за ма сов ну 
пу бли ку. То зна чи да он још увек об ли ку је про цес ко ји се че сто 
на зи ва „кул тур ним ко ри шће њем ме ди ја“. Не за у ста вљи ви раз вој 
но вих ме ди ја омо гу ћа ва пу бли ци да сво је по тре бе за до во ља ва ком-
плек сни је. „У ери елек трон ских и ди ги тал них ме ди ја си му ли ра 
се иде ал отво ре них тр го ва Ати не и Ри ма јер по је дин ци те о рет ски 
има ју при ли ку да јав но из ра зе сво је ста во ве, али се пре ћут ку је да 
су они у ма њи ни и да за хва љу ју ћи кон тро ли са ним ме диј ским ка-
на ли ма те шко мо гу ути ца ти на со цио'пси хо ло шке чи ни о це.“11) Због 
то га се са пра вом те мељ ни прин цип Фран цу ске ре во лу ци је „Сло-
бо да, јед на кост, брат ство“, кроз ме диј ски реч ник ту ма чи као: „Сло-
бо да, јед на кост, кон ку рен ци ја“.

8) „Сло бо да ин фор ми са ња у са вре ме ном дру штву из ра жа ва се кроз мо гућ ност ко му ни-
ка ци о них цен та ра и про фе си о нал них ко му ни ка то ра у њи ма да по сред ством ме ди ја ма-
сов ног ко му ни ци ра ња, без прет ход не и/или на кнад не ин тер вен ци је др жа ве и дру гих 
су бје ка та дру штве не мо ћи у по сре до ва не са др жа је – цен зу ре, ре ла тив но ауто ном но 
и у јед на ким дру штве ним усло ви ма, по себ но ка да је реч о при сту пу си сте му ма сов-
ног ко му ни ци ра ња, ди стри бу и ра ју по ру ке из свих обла сти дру штве ног жи во та пре ма 
ма сов ној пу бли ци, има ју ћи у ви ду јав ни ин те рес, ува жа ва ју ћи ма њин ске ин те ре се и 
по шту ју ћи дру штве не (за кон ске и етич ке) нор ме ма сов ног ко му ни ци ра ња, ко је су у 
скла ду са прин ци пи ма ауто ном но сти, рав но прав но сти и од го вор но сти ко му ни ка ци о-
них цен та ра и про фе си о нал них ко му ни ка то ра, као и про фе си о нал ним стан дар ди ма. 
(Ми ро љуб Ра дој ко вић и Мир ко Ми ле тић, Комуницирање,медијиидруштво,Сти лос, 
Но ви Сад, 2005, стр. 195)

9) Љи ља на Ба ће вић, (2004), Инмедиарес:ефектимедија,Ин сти тут дру штве них на у ка, 
Бе о град, 2004, стр. 29.

10) „Чи ње ни ца, да су ме ди ји у Ср би ји ве о ма ам би ва лент ни у пре зен ти ра њу, ре про ду ко-
ва њу и про дук ци ји ви ђе ња ствар но сти, ука зу је пре на за ви сност не го ли на сло бо ду 
ме ди ја у де мо крат ском дру штву. То се на ро чи то од но си пре све га на ме ди је ко ји се 
свр ста ва ју као ‘др жав ни’, али то се од но си и на ве ћи ну тзв. при ват них ме ди ја. Њи хо во 
„кре и ра ње ствар но сти“ је у ве ли кој ме ри про бле ма тич но а ште та ко јом се том при ли-
ком на но си не са гле ди ва.“ (Ђор ђе вић 2011: 484)

11) Зо ран Јев то вић и Љу би ша Де спо то вић, Геополитикаимедији, Кул ту ра по ли са, Но ви 
Сад, 2010, стр. 150.
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Мре жни си стем ко ји већ одав но узи ма све ви ше ма ха је сте Ин-
тер нет. „DIF FE REN TIA SPE CI FI CA ин тер не та јест ин тер ак ци ја – 
раз мје на ин фор ма ци ја из ме ђу ода ши ља ча и при јем ни ка – сла би ја 
или ја ча, за ви сно од то га да ли тек пре гле да мо не ки са др жај на WE-
BU или ко му ни ци ра мо са дру ги ма у CHA TU или FO RU MU. Ко му-
ни ка тор би ва и ко му ни кант (ре ци пи јент), од но сно, онај ко ји ша ље 
ин фор ма ци је спре ман је ин фор ма ци је и при ма ти.“12) Ин тер нет је 
но ви вид ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, ко ји пред ста вља сим би о зу 
штам пе, те ле фо на, огла сне та бле, при ват них и зва нич них пи са ма, 
ра ди ја, те ле ви зи је, ба зе по да та ка, пре тра жи ва ча са ве ли ким бро јем 
ин фор ма ци ја итд. Он „пред ста вља ко му ни ка тив но по ље у ко јем се 
оства ру ју но ви ти по ви дру штве них ре ла ци ја и ти ме но ви мо де ли 
со ци ја ли за ци је.“13) Ком пју тер ска тех но ло ги ја омо гу ћа ва раз ме-
ну по ште и ин фор ма ци ја са ко ри сни ци ма из би ло ког де ла све та. 
WWW (World Wi de Web) омо гу ћа ва ко ри шће ње не пре су шног из-
во ра ин фор ма ци ја ко је се ско ро сва ке се кун де ме ња ју, до пу ња ва-
ју, уки да ју. Мо гу ће је при сту пи ти по да ци ма ко је не ке ин сти ту ци је 
бес плат но да ју на рас по ла га ње сви ма ко ји су за то за ин те ре со ва ни: 
би бли о теч ки ка та ло зи, књи жев ни и на уч ни тек сто ви, књи ге - ста-
ра и но ва из да ња, му зи ка, фил мо ви, сли ке итд. „Ње го ва раз ли ка у 
од но су на `класичне ма сов не медије` се огле да у: тех нич кој ино-
ва тив ној ба зи...; раз ви ја њу ши ре ин фор ма тив но сти...; со ци јал ној 
ино ва ци ји и про ме ни со ци је тал не кон фи гу ра ци је...“14) Ин тер нет 
мо гућ но сти мо гу ко ри сти ти све дру штве не струк ту ре, без об зи-
ра на пол, бо ју ко же, ста рост, на ци о нал ну при пад ност, дру штве ну 
свест, кул тур ни ми ље ко ји ути че на по је дин ца... Сви они ме ђу соб-
но има ју мо гућ ност раз ме не иде ја, ста во ва, ми шље ња, ин те ре со ва-
ња, афи ни те та, по тре ба и же ља. Ин тер нет је ме диј ко ји не по зна-
је гра ни це ни по ко јој осно ви. Раз ли чи тост се „га ји“ као ква ли тет 
а не као не до ста так. На рав но, ни ин тер нет у не ким сфе ра ма ни је 
осло бо ђен дис кри ми на ци ја и не га тив ног ути ца ја на јав но мне ње15). 

12) Кур тић, Н, Ма ло вић, С, Ну хић, М, Ве ља нов ски, Р, Ра до њић, Л, Де до вић, М., Какопи-
сатизамедије, Me dia plan Ин сти тут, Са ра је во, 2005, стр. 181.

13) Зо ри ца То мић, „Сај бер де мо кра ти ја и јав ност“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за 
по ли тич ке сту ди је, Бе о град бр. 1-2/2010, стр. 19-31.

14) Вла ди мир Штам бук,, CommunicoErgoSumилиинтернет,какојенастаоикудасмера,
Ака дем ска ми сао, Бе о град, 2010, стр. 131.

15) „Јав но мње ње пред ста вља „об лик ко лек тив ног ра су ђи ва ња по ли тич ке јав но сти о ак ту-
ел ним дру штве ним си ту а ци ја ма ко је по при ма ју вид про бле ма бит ног за жи вот и прак су 
со ци јал них за јед ни ца. Да кле, ра ди се о ра су ђи ва њу по ли тич ке јав но сти о та квој вр сти 
дру штве них пи та ња ко ја за пра во пред ста вља ју од ре ђе ну вр сту дру штве ног про бле ма 
и у ве зи са ко ји ма при пад ни ци не ке дру штве не за јед ни це, уже или ши ре, за у зи ма ју по-
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Ап со лут на ре стрик ци ја та квих ин си ну а ци ја ни је мо гу ћа ни у јед-
ном ме ди ју. Ства ра се ути сак да је ин тер нет то га осло бо ђен, јер 
ре ци пи јент по се ду је пре гршт мо гућ но сти за из бор обла сти и сфе ре 
ње го вог ин те ре со ва ња, без да му то ко му ни ка тор на ме ће. Ва жност 
ин тер нет тех но ло ги је се мо же по твр ди ти кроз ана ли зу про це са со-
ци ја ли за ци је, ис тра жи вач ког ра да, обра зов ног си сте ма, умет нич-
ког из ра жа ва ња итд. 

Ме ди ји16) свој на пре дак усме ра ва ју ка ко на пла ну тех нич ких 
мо гућ но сти и ин сти ту ци о нал них об ли ка, та ко и на пла ну про из ве-
де ног и еми то ва ног са др жа ја. Они „не де лу ју у со ци јал ном и кул-
тур ном ва ку у му, већ су део мре же дру штве них од но са вла сни штва 
и мо ћи (на ло кал ном, ре ги о нал ном, на ци о нал ном ни воу и у гло бал-
ном свет ском си сте му).17) Све је не ја сни ја гра ни ца из ме ђу штам пе, 
ра ди ја и те ле ви зи је, а ко ри шће ње ра чу нар ске тех но ло ги је ско ро да 
ту гра ни цу не пре по зна је. Слич ност на ме ће те о риј ски став да ће 
уре ђи вач ка по ли ти ка би ти иста, да се ефе кат ме диј ског са др жа ја 
не ће бит ни је раз ли ко ва ти. У прак си је ипак дру га чи је. До кле год 
по сто је раз ли чи ти на чи ни ко му ни ци ра ња и ко му ни ка ци о ни мо де-
ли не ма бо ја зни од по ја ве уни форм но сти. За са да још увек по сто-
је раз ли ке у сло бо ди ра да и огра ни че ња под ути ца јем кул тур ног 
и дру штве ног ми љеа. Осим њи хо ве екс пан зи је у ква ли та тив ном и 
кван ти та тив ном по гле ду, ме ди ји се дис тан ци ра ју и у по гле ду вла-
сни штва, из во ра фи нан си ра ња, на чи на ор га ни зо ва ња, про из вод ње, 
ди стри бу ци је, са др жа ја итд. Те зу о де мо крат ској усме ре но сти ме-
ди ја, „нај че шће за сту па ју са ми ме ди ји од но сно, љу ди ко ји у њи ма 
ра де, по ла зе од тврд ње да са ма чи ње ни ца исто вре ме ног по сто ја ња 
ви ше вр ста ме ди ја (штам пе, ра ди ја, те ле ви зи је ин тер не та) омо-
гу ћа ва пру жа ње ви ше ин фор ма ци ја ко је су пра во вре ме не и ма ње 

ли тич ки став.“ (Урош Шу ва ко вић, „Мо гућ но сти ко ри шће ња ин тер не та у спро во ђе њу 
на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња“, Политичкаревија, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град,  вол. 7, бр. 4/2008, стр. 1524. Ди рек тан линк: http://scin deks.ceon.rs/ar tic le.
aspx?ar tid=1451-42810804523S

16) „Ме ди ји су зна чај не дру штве не ин сти ту ци је ко је про из во де и ши ре ра зно вр сна зна-
ња, ин фор ма ци је и сва ко днев ну за ба ву. Они бит но ути чу на ква ли тет жи во та пре ко 
ку лу тур не и по ли тич ке ко му ни ка ци је у ко јој по сре ду ју из ме ђу вла сти и гра ђа на али 
не са мо пре ко пре сли ка ва ња дру штве них до га ђа ја не го и пре ко кон стру и са ња ме диј-
ске ствар но сти, ме диј ске сли ке све та о кон крет ним дру штви ма. (Вје ко слав Бу ти ган, 
„Уло га ма сов них ме ди ја у раз во ју де мо крат ског мул ти кул тур ног дру штва и ре ги о нал не 
са рад ње“,Ди ску си ја са окру глог сто ла, (при ре ди ли: Мир ја на Кри сто вић, Љу би ша Ми-
тро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2004, стр. 27.)

17) Љу би ша Ми тро вић, „Уло га ма сов них ме ди ја у раз во ју де мо крат ског мул ти кул тур ног 
дру штва и ре ги о нал не са рад ње“,Ди ску си ја са окру глог сто ла, (при ре ди ли: Мир ја на 
Кри сто вић, Љу би ша Ми тро вић), Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш, 2004, стр. 72.
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ком про ми сне, а мо гућ ност по врат не спре ге из ме ђу из во ра ин фор-
ма ци ја и јав но сти је умно го ме по бољ ша на.“18)

Ком пју тер ске мре же се не за у ста вљи во бр зо ши ре у ско ро свим 
дру штве ним сре ди на ма, ру ше ћи про стор не и вре мен ске ба ри је ре. 
Ве ли ки део пре но сни ка ин фор ма ци ја укљу чен је у пре нос ком пју-
тер ских по да та ка: те ле фон, ка блов ска те ле ви зи ја, са те ли ти итд. 
Кључ ну уло гу у дру штве ној ево лу ци ју за у зи ма еду ка тив ни аспект 
ко му ни ка ци је чо век – ком пју тер. Ве ли ки број обра зов них19) ин сти-
ту ци ја те жи ка пре во ђе њу ком пју тер ски не пи сме них у ком пју тер-
ски пи сме на дру штва. Ова функ ци ја је по себ но ва жна ка да се ра ди 
о дру штви ма у раз во ју. Раз вој и ко ри шће ње ком пју тер ске тех но ло-
ги је до при но се њи хо вој еко ном ској и тех но ло шкој не за ви сно сти. 
Обра зо ва ње не са мо што омо гу ћа ва лак ше ко ри шће ње ком пју тер-
ске тех но ло ги је, већ по ма же у при хва та њу ра чу на ра у ра ду јав них 
слу жби. Пер со нал ни ра чу на ри, по је дин ци ма омо гу ћа ва ју јед но-
ста ван кон так са нај бо љим на став ни ци ма (у би ло ком де лу све-
та). У ту свр ху се ко ри сте нај бо љи и нај на пред ни ји аудио-ви зу ел-
ни са др жа ји. Ова кав вид обра зо ва ња сма њу је по тре бу за ве ли ким 
обра зов ним ин сти ту ци ја ма. Уче ње се де цен тра ли зу је и омо гу ћа ва 
се ве ли ка уште да при ли ком пу то ва ња од ку ће до шко ле и обр ну-
то. По ме ну та ра ци о на ли за ци ја обра зов ног си сте ма не под ра зу ме-
ва уки да ње „кла сич ног’ об ли ка обра зо ва ња ни ти уки да ње шко ла и 
на став ног ка дра. На овај на чин се њи хо ва уло га ме ња. „Шко ла ће 
се вје ро јат но кон цен три ра ти у ве ћој мје ри на увје жба ва ње гру па за 
дру штве но ко му ни ци ра ње те на оспо со бља ва ње за тим ски рад, док 
ће учи те љи вје ро јат но са вје то ва ти и упу ћи ва ти уче ни ке, умје сто да 
као до са да бу ду пре но си о ци зна ња.“20)

Ком пју тер ска тех но ло ги ја де лу је и не га тив но на ин ди ви ду ал-
ност. Све је из ве сни ји ра спон ин ди ви ду ал них раз ли ка у по гле ду 
зна ња и мен тал ног здра вља. Раз ли ке у по се до ва њу ин фор ма ци ја 

18) Ми ро љуб Ра дој ко вић и Бра ни мир Стој ко вић, Информационо–комуникационисистем, 
Clio, Бе о град, 2004, стр. 16.

19) „У са вре ме ном дру штву струк тур них не је дан ко сти циљ не раз ви је них дру шта ва је 
да иза ђу из пе ри фер не по зи ци је а то мо гу да учи не са мо ја ча њем сво јих обра зов них 
ре сур са. Њи хов је пре вас ход ни за да так да по ди жу обра зов ни ни во (ква ли фи ка ци је) 
свог ста нов ни штва, или мо дер ним је зи ком ре че но оне тре ба да афир ми шу соп стве ни 
‘људ ски ка пи тал’.“ (Зо ран Авра мо вић, „Гло ба ли за ци ја и дез ин те гра ци ја - кул тур ни, 
ме диј ски и обра зов ни аспек ти“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, бр. 1/2010, стр. 275. Ди рек тан линк: http://scin deks.ceon.rs/ar tic le.aspx?ar-
tid=0354-59891001267AАврамовић 2010: 275)

20) Х. Сак ман, Друштвеносткомуникације, За вод за кул ту ру Хр ват ске, За греб, 1978, стр. 
304.
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бо га тих и ин фор ма ци ја си ро ма шних по ста ју све ве ће, ин тен зи ви-
ра ју ћи дру штве не раз ли ке. Чо век све ви ше вре ме на про во ди код 
ку ће по себ но кад уз ком пју тер, из свог до ма, мо же оба вља ти и 
про фе си о нал не услу ге. Осо бе по ву че не у се бе, по ста ју још ви ше 
ин тро верт не. Са дру ге стра не екс тра верт не осо бе има ју све ви-
ше сло бод ног вре ме на јер им ком пју тер ска тех но ло ги ја олак ша ва 
при ват ни и про фе си о нал ни жи вот. Чо век уз ра чу нар ви ше вре ме-
на про ве де у ку ћи и то мо же би ти по зи ти ван аспект ка да се ра ди 
о по ро дич ном збли жа ва њу. Исто вре ме но та кав слу чај мо же би ти 
и кон тра про дук ти ван јер фи зич ко при су ство је сте у до му али уз 
ма ши ну ко јој чо век по све ћу је ве ли ки део свог вре ме на. Мно го је 
фак то ра ко ји ути чу на ста бил ност по ро дич не за јед ни це те је те шко 
утвр ди ти ка кве ефек те мо же иза зва ти ко ри шће ње ра чу на ра. 

Ка блов ска те ле ви зи ја пред ста вља ко му ни ка ци о ни си стем ко ји 
се не мо же свр ста ти у нај но ви ја тех но ло шка до стиг ну ћа, али се 
убра ја у си сте ме ко ји мо гу до ве сти до про ме не у ме диј ском са др-
жа ју. Она омо гу ћа ва нео гра ни чен број ка на ла нео гра ни че ном бро ју 
ко ри сни ка са ве ли ким бро јем са др жа ја. Ка блов ска те ле ви зи ја ну-
ди гле да о ци ма из бор и мо гућ ност да кон зу ми ра ју про гра ме ко ји 
од го ва ра ју њи хо вим по тре ба ма, уку си ма, же ља ма и афи ни те ти ма. 
Мно ги кри ти ку ју мо гућ но сти ова кве те ле ви зи је, по зи ва ју ћи се на 
ште тан ути цај на кул тур ни иден ти тет јед ног дру штва. Не ким зе-
мља ма про блем је да сво јом про дук ци јом, кван ти та тив но и ква ли-
та тив но, па ри ра ју ве ли ким свет ским мо но пол ским ме диј ским ку-
ћа ма. Иако ова кве тех нич ке мо гућ но сти до зво ља ва ју ве ли ки из бор 
про гра ма ко ји за до во ља ва ју ве ћи ну по тре ба по је дин ца, та ко ђе има 
и мо гућ ност „раз би ја ња“ на ци о нал не пу бли ке. Упр кос чи ње ни-
ци да је пред ност ка блов ске те ле ви зи је у то ме да омо гу ћи ве ли ки 
из бор ка на ла, од ове пред но сти не ма ве ли ке ко ри сти уко ли ко не 
по сто ји ра зно вр сност про грам ског ма те ри ја ла. Ка блов ска те ле ви-
зи ја ну ди ве ли ки из бор ка на ла ко ји са др же обра зов не про гра ме и 
оне про гра ме ко ји су од ин те ре са за дру штво. По сто ји услов да, 
дру штве ни или при ват ни ка блов ски си сте ми, омо гу ће јав ни при-
ступ гра ђа на ка на лу ко ји за до во ља ва ло кал не по тре бе. Ве ли ке су 
на де по ла га не у са др жа је ко ји се пре но се ко ак си јал ним ка блом, 
ка ко ће ти са др жа ји опле ме ни ти жи вот дру штва и да ће ус по ста-
ви ти ко му ни ка ци ју из ме ђу по је дин ца и гру пе. Ове прет по став ке 
би тре ба ло да олак ша ју ди ја лог из ме ђу чла но ва дру штва, ко му ни-
ка ци о ну ше му ор га ни за ци ја јав них слу жби и по тро ша ча. Све ове 
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мо гућ но сти на ре во лу ци о на ран на чин су по здра вље не као сти му-
ли тав ни им пулс но вим тех но ло ги ја ма. Дат је зна чај елек трон ском 
ме ди ју ко ји има за циљ ства ра ње осе ћа ња за јед ни штва у ур ба ним 
сре ди на ма, ко је све ви ше по ста ју без лич не. Ка блов ска те ле ви зи ја 
ни је до жи ве ла та кву екс пан зи ју ка ква се од ње оче ки ва ла. Број ни 
су про бле ми ко ји ути чу на тај ефе кат. Це на по ста вља ња ки ло ме та-
ра ка бла ис под зе мље у пре тр па ним ур ба ним сре ди на ма ра сте, а не 
опа да као у слу ча ју са те лит ских ко му ни ка ци ја. Та ко ђе, уда ље не и 
ра се ја не се о ске за јед ни це ни су по кри ве не овим ре ла тив но но вим 
сред стви ма пре но ше ња и при је ма. Је дан од нај по вољ ни јих ви до-
ва ка блов ске те ле ви зи је је до ступ ност ка на ла за обра зов не про гра-
ме. Упо тре ба ко му ни ка ци о них сред ста ва у обра зо ва њу по ве за на је 
са (не)по сто ја њем пу бли ке, са др жа јем та квих про гра ма и по тре ба 
и сред ста ва кон зу ме на та. При ме на ма сов них сред ста ва ути че на 
по ве ћа ње пу бли ке; на ква ли тет и ефи ка сност по ру ке; на ви зу ел ни 
ефе кат ко ји по ја ча ва са др жај по ру ке. “С об зи ром на мно го стру кост 
рас по ло жи вих ме ди ју ма (фил мо ви, пло че, аудио-ви зу ел ни про гра-
ми, ра дио, те ле ви зи ја, ви део-ка се те, ви део-тон ски за пи си, пор табл 
те ле ви зо ри, ком пју те ри, ми кро-про це со ри), на број обра зов них 
ни воа (опи сме ња ва ње, обра зо ва ње од ра слих, раз вој на се лу, пред-
школ ско обра зо ва ње, основ но и сред ње обра зо ва ње), ела стич ност 
у при ме ни (стал на, ре дов на или по вре ме на) и ра зно ли кост кон тек-
ста (упо тре ба у гру пи, са или без на став ни ка и упо тре ба за са мо о-
бу ку), мо гућ не ком би на ци је у чи та вом про це су обра зо ва ња за и ста 
су мно го стру ке.”21) Мо дер на тех но ло ги ја у обра зов не свр хе мо же 
се ко ри сти ти на раз ли чи те на чи не: 1) упо тре ба по сто је ћег ко му ни-
ка ци о ног си сте ма чи ји је циљ да пре не се ин фор ма ци ју обра зов не 
вред но сти за ин те ре со ва ној пу бли ци; 2) ко му ни ка ци о ни си сте ми 
мо гу ути ца ти на уво ђе ње но вих еле ме на та у обра зов ни си стем; 3) 
ко ри шће ње мо дер не тех но ло ги је као по др шка тра ди ци о нал ном си-
сте му обра зо ва ња; 4) де фи ни са ње пот пу но но вих функ ци ја, ко је 
во де ка но вим обра зов ним про це си ма.

Сред ства ко му ни ци ра ња се не мо гу ис кљу чи во ко ри сти ти као 
по сред ни ци из ме ђу ин фор ма ци је као про из во да и ко ри сни ка као 
ње го вог по тро ша ча. Због то га ни је јед но став но на уч но упо тре би ти 
но ве ко му ни ка ци о не тех но ло ги је у свр ху ис тра жи ва ња јав ног мне-

21) Тан југ, Многогласоваједансвет, Бе о град, 1980, стр. 101.
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ња. „...не ми нов но се на ме ће за кљу чак да ВС22) и СМСПР тех ни ке 
ис пи ти ва ња јав ног мње ња не мо гу као та кве да бу ду упо тре бље не 
у свр ху ње го вог на уч ног ис пи ти ва ња. Осим то га што оне и ни су 
на ме ње не свр си на уч ног ис пи ти ва ња јав ног мње ња, већ пр вен-
стве но ко мер ци јал ној свр си ка ко би обез бе ди ле по врат ну ре ак ци ју 
ауди то ри ју ма ко ји пра ти не ки са др жај ко ји се еми ту је пу тем, пре 
све га, елек трон ских сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња (те ле ви зи-
ја, ра дио), при че му за за до во ље ње те сво је по тре бе за ре ак ци јом 
по је ди нац пла ћа од ре ђе ни из нос, ове две тех ни ке са др же и број не 
дру ге не до стат ке ко ји их дис ква ли фи ку ју у при ме ни у на уч ним ис-
пи ти ва њи ма јав ног мње ња.“23) Та ко ђе не мо гу ни као ин стру мент 
обу ке за оне ко ји же ле да на у че да ру ку ју “ла ком” опре мом као што 
су ком пју те ри или не ка дру га тех нич ка сред ства за ре про дук ци ју. 
Ко му ни ка циј ски ме ди ју ми се мо гу упо тре би ти као пред мет про у-
ча ва ња у шко ла ма. На тај на чин би се мла ди оспо со би ли за бу ду ће 
од лу ке и за кључ ке у на ме ри да схва те и раз ли ку ју исти ни то од из-
ми шље ног или ла жног. У то ме мо гу у ве ли кој ме ри по мо ћи фил мо-
ви и те ле ви зиј ски обра зов но-вас пит ни (на став ни) са др жај. 

Све су за сту пље ни ја мо но по ли стич ка удру жи ва ња, фор ми ра ња 
кон гло ме ра та чи ји са др жа ји пре ла зе на ци о нал не гра ни це. По ја ва 
ових кон гло ме ра та, са раз ло гом, иза зи ва па жњу и страх од огра ни-
ча ва ња кре а тив но сти и кул тур не хе те ро ге но сти. Због „сва ко днев-
них“ тех но ло шких от кри ћа и на чи на ор га ни за ци је, у дру штви ма 
из о ста је кон сен зус о то ме шта би тре ба ло да бу де при о ри тет на уло-
га ме ди ја24). Раз вој ме ди ја зах те ва ве ћу про фе си о на ли за ци ју, ши-

22) Vo te system – „ВС се увек при ме њу је у ком би на ци ји те ле фо на, као ме ди ја ин тер пер-
со нал ног ко му ни ци ра ња и не ког од елек трон ских ме ди ја ма сов ног ко му ни ци ра ња (пр-
вен стве но те ле ви зи је, ре ђе ра ди ја) или, нај ре ђе, штам пе.” Ово ва жи и за СМС Пре ми ум 
ра те тех ни ку „из у зев што ов де по сто ји још јед но до дат но огра ни че ње – од го ва ра ње 
на пи та ње пу тем ове тех ни ке ис кљу чу је, ..., упо тре бу фик сне те ле фо ни је. (Урош Шу-
ва ко вић, „‘Vo te System’ i ‘SMS pre mi um ra te’, њи хо ве ка рак те ри сти ке и мо гућ но сти 
при ме не у на уч ном ис пи ти ва њу јав ног мње ња - о на уч ном ме то ду, вр ста ма и тех ни ка-
ма ис пи ти ва ња уоп ште“, ЗборникрадоваФилозофскогфакултетауПриштини, бр. 
37/2007, стр. 487-491. Ди рек тан линк: http://scin deks.ceon.rs/ar tic le.aspx?ar tid=0354-
32930737479S)

23) Ибидем, стр. 492.
24)  “1) Зна чај ме ди ја са др жан је упра во у мо гућ но сти об ли ко ва ња мне ња као и у на ме та њу 

во ље ве ли кој гру пи љу ди. 2) Ма сов ни ме ди ји су ва жни због до при но са ин фор ми са но-
сти би ра ча и ути ца ја ко је мо гу има ти на усме ра ва ње де мо крат ске по ли ти ке. 3) Зна чај 
ме ди ја је пот цр тан њи хо вим персуасивним (убе ђи вач ким) функ ци ја ма. 4) Ма сов ни ме-
ди ји су зна чај ни као под стре ка чи раз во ја и обра зо ва ња (...), раз ви ја ња све сти о на ци-
о нал ној, вер ској или не кој дру гој при пад но сти. Овај кон цепт ука зу је на ути ца је ко је 
ТВ и уоп ште, ме ди ји, мо гу има ти на тра ди ци о нал но по на ша ње или про ме не ста во ва и 
уве ре ња. 5) Ме ди ји ма сов ног ко му ни ци ра ња мо гу би ти зна ча јан под стрек за раз ли чи те 
ти по ве кул ту ро ло шких ана ли за, из пер спек ти ве со ци о ло ги је умет но сти, со ци о ло ги је 



стр:197-217.
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ре ње ме диј ског обра зо ва ња, дру га чи ји и озбиљ ни ји при ступ од го-
вор но сти. Ком пју тер ска мре жа је све ја чи ка та ли за тор у дру штву, 
иако су дру штве не по сле ди це ове тех но ло ги је још увек не до вољ но 
ја сне. „Но ве тех но ло ги је омо гу ћи ле су тра ди ци о нал но не мир ним 
мла дим љу ди ма ши ром све та да сме ли је за ко ра че у свет умре же ног 
дру штва, да се осло бо де сте га и без цен зу ре про го во ре о оно ме што 
их му чи и што на дру ге на чи не ни су мо гли да раз ре ше.“25)

На раз вој ко му ни ка ци ја ути ца ле су мно ге про ме не: ве ћа ра зно-
вр сност из ра жа ва ња, про ши ре ње њи хо вог до ме та, мно штво ме ди-
ју ма, ра зно ли кост уре ђа ја, што ути че на пре о бра жа ва ње ко му ни ка-
ци ја у сло же не дру штве не по ја ве, у јед ну но ву моћ ну ин ду стри ју. 
Сред ства ко му ни ци ра ња, да нас, пред ста вља ју зна чај ну ин ду стри ју 
ко ја је ва жан еле мент сва ког дру штва. Она обез бе ђу ју нео гра ни-
че ну ко ли чи ну ин фор ма ци ја са ци љем по пу ла ри за ци је ши ро ких 
кул тур них ак тив но сти и бо љем уче ство ва њу сва ког чла на дру штва 
у сва ко днев ни жи вот, по ја ча ва ју ћи њи хо ву спрем ност за ме ња ње, 
по твр ђи ва ње и об ли ко ва ње ста во ва. При ступ ин фор ма ци ја ма мо же 
би ти не рав но пра ван и не у јед на чен, ка ко из ме ђу гра да и се ла, та ко и 
из ме ђу раз ли чи тих др жа ва. Про ток ин фор ма ци ја мо же би ти јед но-
сме ран, кул тур но при стра сан и са др жин ски оску дан или обо јен по-
тре ба ма ту ђих ин те ре сних сфе ра. „Ин ду стри ја“ ко му ни ка ци је је у 
ве ћој или ма њој ме ри иста код ве ћи не зе ма ља: штам па; ра дио и те-
ле ви зиј ске ком па ни је; но вин ске26) и фо то-аген ци је; фир ме за огла-
ша ва ње и про па ган ду (pu blic re la ti ons), син ди ка ти и не за ви сне ком-
па ни је ко је про из во де и ди стри бу и ра ју ме диј ски са др жај; др жав ни/
дру штве ни или при ват ни би рои за ин фор ма ци је; бан ке по да та ка, 
про из во ђа чи soft wa re; про из во ђа чи тех нич ке опре ме и др. Ко му ни-
ка ци ја об у хва та про из вод њу27) ин фор ма ци ја и ди стри бу ци ју иако 

кул ту ре, со ци о ло ги је ра да или со ци о ло ги је до ко ли це, ис тра жи ва ња струк ту ре за ба ве, 
сло бод ног вре ме на итд.“ (Зо ри ца То мић, Комуникологија, Чи го ја, Бе о град, 2003, стр. 
110).

25) Зо ран Арац ки, Транзицијамедијауериглобализације, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 
Бе о град, 2010, стр. 131.

26)  „Да нас у го то во свим зе мља ма све та у ко ји ма се штам па сма тра из ра зом и до ка зом 
гра ђан ских сло бо да, ис по ља ва ју са два гле ди шта: по јед ном, вла сто др шци, по ли тич ка 
ели та, др же у ша ци ме ди је и ма ни пу ли шу њи ма, ути чу ћи на сми сао ин фор ми са ња; по 
дру гом, ме ђу тим, по ли ти ча ри (и про мен љи ва др жав на ад ми ни стра ци ја) за ви се од ме-
ди ја ко ји су ка дри да од ре ђу ју њи хо во ан га жо ва ње, чак и у то ли кој ме ри да иду ис пред 
про це са по ли тич ког од лу чи ва ња.“ (Ми о драг Илић, Медијскеимперије, За вод за уџ бе-
ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997, стр. 4)

27)  „Да би по ста ла по пу лар на, ро ба ко ју про из во ди кул тур на ин ду стри ја мо ра би ти не 
са мо по ли се мич на) – од но сно спо соб на за про из во ђе ње мно го стру ких зна че ња и за до-
вољ ства; ту ро бу мо ра ју ди стри бу и ра ти ме ди ји чи ји су на чи ни по тро шње под јед на ко 
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оне не ма ју исту за сту пље ност, јер су мно га дру штва пред ност да ли 
ди стри бу ци ји у од но су на про из вод њу. Због то га су та ква дру штва 
по ста ла за ви сна од стра них ко му ни ка циј ских ком па ни ја. За ви се од 
ин фор ма ци ја ко је за сту па ју стра не ор га ни за ци је, од за бав них про-
гра ма ко ји су про из ве де ни у не кој дру гој зе мљи. Ве ћи на зе ма ља, 
да нас по се ду је сво је соп стве не но вин ске аген ци је ко је има ју огра-
ни че не мо гућ но сти, што ма те ри јал не, што тех нич ке и ка дров ске, 
те су при ну ђе ни да уво зе стра ни ин фор ма тив ни ма те ри јал. Због 
то га се сред ства ма сов ног ко му ни ци ра ња у дру штви ма у раз во ју 
још увек осла ња ју на ин фор ма ци је ко је еми ту ју стра не аген ци је. 
За бав ни са др жа ји на ра ди ју и те ле ви зи ји пре пу ни су уве зе ног ма-
те ри ја ла, док у сфе ри про па ганд ног про гра ма ве ли ки ути цај има ју 
ме ђу на род не ком па ни је. Ове ком па ни је ула жу ве ли ке ин ве сти ци је 
раз ви ја ју ћи не здра ву кон ку рен ци ју у ин ду стри ји ко му ни ка ци ја ко-
ја про из во ди ин фор ма ци ју. На тај на чин до ла зи до по ја ве на ци о-
нал них и ме ђу на род них мо но по ла. Ин ду стри ја ко му ни ка ци је све 
ви ше по ста је кул тур на ин ду стри ја. Она ин ду стриј ском тех ни ком 
ре про дук ци је еми ту је про из во де кул ту ра и кул тур на умет нич ка де-
ла. Не ка да се при ступ кул ту ри ис кљу чи во сво дио са мо на би бли-
о те ке, му зе је, по зо ри шта и кон церт не дво ра не, да би се да нас све 
ви ше ко ри сти ли фил мо ви28), тон ски за пи си, те ле ви зиј ске еми си је. 
Ова кво ма сов но ши ре ње ука зу је на ве ли ку по пу ла ри за ци ју кул ту ре 
чи ји су про из во ди до та да би ли ве ћи ном при ви ле ги ја ели те и бо-
га тих. По сто је и они ко ји кри ти ку ју ома со вље ње кул ту ре, ма да је 
мно го ва жни је из ра зи ти по зи тив не кул тур не и дру штве не ефек те.

Ве ли ка слич ност из ме ђу сред ста ва ко му ни ци ра ња и дру гих 
ин ду стри ја до во ди до убр за ног ме ђу соб ног раз во ја ко ји је усло-

отво ре ни и при ла го дљи ви. Те ле ви зи ја, књи ге, но ви не, пло че и фил мо ви, по пу лар ни су 
де лом и због  то га што њи хо ва при ро да ме ди ја омо гу ћа ва да се ко ри сте на на чи не на 
ко је љу ди же ле да их ко ри сте.“ (Џон Фиск, Популарнакултура, Clio, Бе о град, .2001, 
стр.181-182)

28) Мо гу се из дво ји ти три су штин ске раз ли ке из ме ђу те ле ви зи је и фил ма: 1. „Квалитет
ивеличинаслике: те ле ви зиј ска сли ка, по ре зо лу ци ји (ви дљи во сти де та ља), ло ши јег је 
ква ли те та од филм ске јер је са чи ње на од елек трон ски про из ве де них ли ни ја, а и рет ко 
је ве ћа од 75 цм у преч ни ку. Гле да лац је фи зич ки ве ћи од сли ке, што је у би о ско пу обр-
ну то. Те ле ви зи ја се обич но гле да од о зго, а не од о здо, као у би о ско пу. 2. Срединаукојој
сеовајмедијдоживљава: те ле ви зи ја се обич но гле да у до ма ћем окру же њу, код ку ће и 
уз нор мал но, соб но осве тље ње. За раз ли ку од би о ско па, не се ди се у мра ку, не ма не по-
зна тих осо ба уна о ко ло, не ма ве ли ке сли ке, омо гу ће но је сло бод но кре та ње по ред дру-
гих гле да ла ца и да ле ко се ма ње па жње усме ра ва на екран. 3. Степенконцентрације: 
те ле ви зи ја зах те ва ни жи сте пен кон цен тра ци је (гле да о ци се че сто ба ве и не чим дру гим, 
на при мер, раз го ва ра ју док је при јем ник укљу чен), али су за то пе ри о ди гле да ња мно го 
ду жи и че шћи не го што је то у би о ско пу.“ (Деј вид Мек Квин, Телевизија, Clio, Бе о град, 
2000, стр. 19)
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вљен ви со ким ин ве сти ци ја ма, са мим тим и ви со ким про фи том што 
у ве ли кој ме ри ути че на еко ном ски, по ли тич ки и дру штве ни раз вој. 
Због то га ин ду стри ја ли за ци ја ко му ни ка ци је мо ра при ву ћи ве ћу па-
жњу по ли ти ке, пла не ра и оних ко ји ко ри сте и кон зу ми ра ју ме ди је. 
Та ко ђе, не у рав но те же ност и не до ста так аде кват не ве зе из ме ђу раз-
ли чи тих гра на ко му ни ка циј ске ин ду стри је, још је дан је од глав них 
узро ка за ви сно сти у под руч ју ко му ни ка ци ја.

Ин ду стри ја ли за ци ја ко му ни ка ци ја са со бом по вла чи и пи та ње 
вла сни штва над сред стви ма ма сов ног ко му ни ци ра ња. Сва ки по ку-
шај да се од ре де про фи ли или мо де ли вла сни штва, кон тро ле, ру ко-
во ђе ња и фи нан си ра ња сред ста ва ма сов ног ко му ни ци ра ња је те жак 
и зах те ва опре зност. Вла сни штво над ме ди ји ма мо же има ти дво-
стру ки ка рак тер. Пр во, услед на ме та тех но ло шких “ре во лу ци ја”, 
кон цен тра ци је про из вод ње и мар ке тин га и мо гућ но сти ко му ни ка-
ци ја, струк ту ра вла сни штво и кон тро ла над сред стви ма ко му ни ци-
ра ња до жи ве ла је зна тан пре о бра жај. Дру го, мо де ли вла сни штва 
и кон тро ле у ве ли кој ме ри за ви се од по ли тич ког си сте ма сва ког 
дру штва, те се због то га мо де ли вла сни штва ме ђу соб но раз ли ку ју. 

Из да ва ње но ви на мо же би ти при ват ни и др жав ни по сао, ко-
мер ци јал не или не ко мер ци јал не при ро де, без об зи ра да ли се ра ди 
о днев ни ци ма или о по сред ној штам пи чи ји вла сни ци мо гу би ти 
по ли тич ке пар ти је, не вла ди не ор га ни за ци је, удру же ња као што су 
син ди ка ти, омла дин ске ор га ни за ци је, фа бри ке, спорт ска удру же-
ња, уста но ве обра зо ва ња, по је дин ци и др. Но ви не по ку ша ва ју да 
свој оп ста нак одр жа ва ју као ко мер ци јал на пред у зе ћа – про да јом 
ре клам ног про сто ра – што, че сто, ни је до вољ но, те ра ју ћи их на 
до дат но фи нан си ра ње или про на ла же ње до дат них ак тив но сти. Ко-
мер ци јал на из да ња успе ва ју да иза ђу на крај са фи нан сиј ским и 
дру гим те шко ћа ма за раз ли ку од спе ци ја ли зо ва не штам пе ко је због 
сма ње ног ти ра жа и спе ци јал ног са др жа ја гу би ко мер ци јал ну бит-
ку са оста ли ма. Ова ква не рав но прав на кон кур нци ја се до не кле ба-
лан си ра да ва њем олак ши ца и по мо ћи, не би ли се та кви ти ра жи и 
са др жа ји одр жа ли у жи во ту или по кре ну ли но ви ка ко би се су збио 
мо но пол штам пе, по спе шио плу ра ли зам и ра зно вр сност.

Са дру ге стра не ра дио и те ле ви зи ја има ју дру га чи је и мно го 
сло же ни је мо де ле вла сни штва, јер по сто ји све сност о то ме да ови 
ме ди ји има ју мно го ве ћу моћ уве ра ва ња не го ли што то има штам-
па. Због то га је др жав ном апа ра ту29) мно го ви ше ста ло до еми то-

29) „Уоби ча је на гле ди шта ви де по сто је ћу др жав ну власт као глав ну пре пре ку сло бо ди из-
бо ра и ин фор ми са ња (...) или се, пак, осла ња ју на јед на ко сум њи ву хи по те зу да ма сов-
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ва ња по сред ством та ла са, те су због то га ра дио и те ле ви зи ја би ле 
ди рек тан пред мет упли та ња вла сти. У ве ћи ни слу ча је ва вла сник 
ра дио-ди фу зног си сте ма је сте, др жа ва, чи ја сред ства ма сов ног ко-
му ни ци ра ња де лу ју у об ли ку јав ног сер ви са по од ре ђе ним за кон-
ским осно ва ма, ста ту ти ма, по ве ља ма и про пи си ма. Др жа ва је вла-
сник ра дио-ди фу зи је, кон тро ли шу ћи си стем са мно го ва ри ја ци ја у 
по де ли из ме ђу цен трал не вла сти и днев не од го вор но сти ру ко во ђе-
ња. Фи нан си ра ње је, нај че шће, из три из во ра: др жав не суб вен ци-
је, са мо стал на про дук ци ја и ди стри бу ци ја дру гим те ле ви зи ја ма и 
огла ша ва ње.

Ин ду стри ја фил мо ва30) је, у ве ћи ни слу ча је ва, у при ват ном вла-
сни штву, ма да по сто ји све ве ће ин тре со ва ње др жа ве за од ре ђе но 
уче шће у филм ској про дук ци ји. Из кул тур них и еко ном ских, све 
ви ше и по ли тич ких раз ло га, по сто ји слу чај и код нас (филм “Про-
фе си о на лац” и не ки дру ги) у ко јем је Вла да суб вен ци о ни са ла про-
ду цен те.

Кон цен тра ци ја вла сни штва над сред стви ма ма сов ног ко му-
ни ци ра ња у мно ги ма зе мља ма пред ста вља про блем и те му о ко јој 
тре ба рас пра вља ти. „Не сум њи во је да су ме ди ји сна жан фак тор со-
ци ја ли за ци је, чу ва ри јав них ин те ре са, али и из вор по ли тич ке мо-
ћи, па пи та ње ме диј ског вла сни штва и кон тро ле над са др жа ји ма 
по ста је кључ но.“31) Осим из по ли тич ких32) раз ло га као и из же ље да 
кон цен тра ци ја вла сти бу де ве за на за под руч ја у ко ји ма је ин ду стри-
ја ко му ни ка ци ја, же ља за вла шћу је ве за на и за ви со ке про фи те, 
про ток ка пи та ла, тех нич ки раз вој на до ма ћем и свет ском тр жи шту 
као и због ве ли ке мо гућ но сти ма ни пу ла ци је. Вер ти кал но ин те гри-

ни ме ди ји до при но се иде о ло шким од но си ма у ка пи та ли стич ком дру штву су де лу ју ћи 
у ре про дук ци ји те мељ них и све при сут них кла сних по де ла; или, на по кон, отво ре но за-
сту па ју ̀ независни` сек тор ко му ни ка ци ја – ма ле, не про фит не, чи та ла штву окре ну те из-
да вач ке ку ће, филм ске за дру ге, ло кал не ра ди о ста ни це – ко је се сма тра ју нор ма тив ним 
стан дар дом за све дру ге ти по ве ме ди ја ко му ни ка ци је“ (Џон Кин, Медијиидеморатија, 
Фи лип Ви шњић, Бе о град, 1995, стр. 123)

30) „За мно ге филм ске ства ра о це про је кат би да кле био да ак ту а ли зу ју је дан мо гу ћи свет, 
да код гле да о ца на гла ша ва ју ути сак тре нут но сти, илу зи ју да је он ту, при су тан, и да 
ви ди ка ко се ства ри до га ђа ју.“ (Пол Ви ри ло, Машиневизије, Све то ви – Ок то их, Но ви 
Сад – Под го ри ца, 1988, стр. 81)

31) Зо ран Јев то вић и Зо ран Арац ки, „Ме диј ски ути ца ји, по ли тич ке ели те и дру штве на моћ 
у Ср би ји на по чет ку 21. ве ка“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, бр. 1-2/2010, стр. 76.

32) Уло га ме ди ја у са вре ме ној по ли ти ци при мо ра ва нас да пи та мо у ка квом све ту и ка квој 
вр сти дру штва же ли мо да жи ви мо, и по себ но, ко ји сми сао има реч де мо кра ти ја у на-
шем де мо кра ском дру штву? (Но ам Чом ски, Контроламедија:спектакуларнадостиг-
нућапропаганде, Ру би кон, Но ви Сад, Бе ок њи га, Бе о град, 2009, стр. 7)
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са ње за ви си ди рект но од раз во ја тех но ло ги је, као што је слу чај са 
ком пју тер ском тех но ло ги јом у ко јој се ин ду стри ја не ба ви са мо 
про и вод њом и про да јом уре ђа ја, већ и по се до ва њем, одр жа ва њем 
и про дук ци јом софт вер ских си сте ма. 

Кон цен тра ци ја вла сти је за сту пље на сву да у све ту и у свим 
сфе ра ма дру штве ног си сте ма при че му се ин тен зи те ти и струк ту ре 
вла сни штва ме ђу соб но раз ли ку ју, ка ко у окви ру јед ног дру штва, 
та ко и ме ђу дру штви ма. Чи ње ни ца је да је при ват но вла сни штво 
раз ви је ни је, за сту пље ни је и из ра жај ни је у раз ви је ним зе мља ма. 
Та ко ђе, чи ње ни ца је и да др жа ва у ве ли кој ме ри за др жа ва власт и у 
раз ви је ни јим и зе мља ма у раз во ју. С об зи ром на то да је по тре ба за 
ка пи та лом у ин ду стри ји ко му ни ка ци ја све ве ћа, круп на пред у зе ћа, 
ко ја су у мо гућ но сти да обез бе де ка пи тал, у ве ли кој ме ри обез бе-
ђу ју и кон тро ли шу сред ства фи нан си ра ња. У раз ви је ним зе мља ма 
по ве ћа ва се кон цен тра ци ја вла сни штва над сред стви ма ма сов ног 
ко му ни ци ра ња из ме ђу вла сни ка раз ли чи тих ор га ни за ци ја ма сов-
них ме ди ју ма и ја ча ња мул ти сек тор ских кон гло ме ра та. Очи глед но 
је и уве ћа ње оби ма по је ди нач них пред у зе ћа ка да се ра ди о про из-
вод њи но во сти, кул тур них про из во да, про из вод њи soft wa re-а, про-
из вод њи опре ме за ко му ни ка циј ске си сте ме. Све је ак ту ел ни је ши-
ре ње ла на ца но ви на и кон цен тра ци је не са мо днев них ли сто ва већ 
и раз ли чи тих жур на ла као што су: днев ни ци, не дељ ни ци, ме сеч ни-
ци, спе ци ја ли зо ва ни ли сто ви, на уч не и за бав не пу бли ка ци је...  Ин-
фор ма ти ка, штам па, ра дио и те ле ви зи ја, филм и за ба ва има ју за јед-
нич ку тех но ло ги ју ко ја за ви си од ве ли ких ка пи тал них сред ста ва. 
Ве ли ке кор по ра ци је на раз ли чи те на чи не, иза не ких дру гих фир ми 
кон цен три шу ка пи тал и власт над сред стви ма ма сов ног ко му ни ци-
ра ња што све ви ше ути че на по ја ву мо но по ли стич ких ме ха ни за ма.

***

Тра ди ци о нал ни на чи ни ко му ни ка ци је још увек пре о вла да ва-
ју у уда ље ним ру рал ним обла сти ма у ко ји ма се древ ни и кул тур-
ни до га ђа ји пре о бра жа ва ју у при че, пе сме или игре. Ова кве фор-
ме слу же ци љу и у ур ба ним сре ди на ма, пре но се ћи свој ути цај на 
ра дио, те ле ви зи ју и филм ску про дук ци ју. Тра го ви тра ди ци о нал не 
ко му ни ка ци је, у ур ба ним сре ди на ма ин ду стриј ских зе ма ља, оста-
ју са др жа ни у раз ли чи тим ак тив но сти ма ве за ним за обра зо ва ње, 
струк ту ру и за ба ву. По сто је раз ли чи ти об ли ци ко ји успе шно чу-
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ва ју са др жај тра ди ци о нал не ко му ни ка ци је. Сцен ске умет но сти и 
по зо ри шта има ју ја ко упо ри ште у свим дру штве ним сре ди на ма. 
Му зи ка, спорт, игра и го сто ва ња су сву да ве о ма по пу лар ни. Раз-
ли ка по сто ји у на чи ну на ко ји се ре а ли зу ју, јер сва ко дру штво има 
дру га чи је еко ном ске ре сур се, дру га чи ја сред ства, дру га чи ји дру-
штве ни ста тус. Тех но ло шка ре во лу ци ја, пре ки да тра ди ци ју, ме ња 
дру штве но – кул тур ну кли му у град ским и се о ским сре ди на ма, са 
ци љем да се ко ри шће њем ко му ни ка циј ских си сте ма про на ђу на чи-
ни ка ко да се са чу ва од нос из ме ђу тра ди ци о нал них и са вре ме них 
об ли ка ко му ни ка ци је а да се не оште ти из вор ност, од но сно да се не 
ста је на пут нео п ход ном кре та њу ка са вре ме но сти.

По ја ва те ле ма ти ке и ми кро ин фор ма ти ке, сре ди ном 70-их го ди-
на, про шлог ве ка, отва ра нов при ступ у обла сти ма сов ног ши ре ња 
ин фор ма ци је, ства ра ју ћи но ву еру – ера ин фор ма ти зо ва ња ко му-
ни ка ци је. Ком пју те ри, ко ји су оства ри ли зна тан ути цај у ви со ко-
ра зви је ним дру штви ма, да нас су све ви ше до ступ ни дру штви ма у 
раз во ју и у сим би о зи са те ле ко му ни ка ци ја ма (те ле ма ти ка) пру жа-
ју не са гле ди ве мо гућ но сти. Ове две тех но ло ги је, до не дав но, ни су 
има ле ме ђу соб не кон так те или су се кре та ле са свим слу чај но. Из 
не за ми сли ве са мо стал но сти спа ја ју се у ве ли ке ком пју тер ске си-
сте ме и сред ства ко му ни ка ци је, ства ра ју ћи но ви ком плекс тех но-
ло ги ја ко ји се на зи ва ин фор ма ти ка. Да нас се ма ли број људ ских 
ак тив но сти мо же из дво ји ти а да ни је по ве зан са елек трон ском об-
ра дом по да та ка, на по сре дан или не по сре дан на чин, без об зи ра да 
ли је под ути ца јем ком пју тер ске тех но ло ги је или је у њу ди рект но 
укљу чен. Екс пло зи ја ин фор ма ци ја ко ја усло вља ва ускла ди ште ње, 
об ра ду, ана ли зу и еми то ва ње, као по сред ник из ме ђу ком пју те ра и 
те ле ко му ни ка ци ја ути чу на по тре бу да чо век ру ку је та квим по да-
ци ма и да их сло бод но ко ри сти.

Гра ни це, из ме ђу оног што се на зи ва ко му ни ка ци ја и оног што 
пред ста вља об ра ду ин фор ма ци ја, све ви ше се бри шу и прак тич но 
не ста ју. Ова кви си сте ми пру жа ју све ком плек сни је услу ге са тен-
ден ци јом да по ста ну ме ша ви на раз ли чи тих об ли ка ру ко ва ња ин-
фор ма ци јом. Да нас су ак ту ел не ре ла ци је у про це су ко му ни ци ра ња: 
чо век-чо век по прин ци пу при ми-пре дај са по тре бом ускла ди ште-
ња и ко ри шће ња ин фор ма ци је, ма ни пу ли са ња ин фор ма ци јом, ње-
ном об ра дом и уве ћа њем, ди стри бу ци јом, кон тро лом и упра вља-
њем, ко му ни ка ци јом чо век-ма ши на, ма ши на-ма ши на.

Све ин тен зив ни је ко ри шће ње са те лит ске ко му ни ка ци је обез-
бе ди ће вр ло ви сок ка па ци тет ин фор ма ци ја ко је об ли ку ју сред ства 
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ко му ни ка ци је. Ви ше ни је по треб но пре но си ти по ру ке са са те ли та 
на зе мљу, а за тим на дру ги са те лит; ни је по треб но гра ди ти соп-
стве не са те ли те. Мо гу ће је ко ри сти ти са те ли те ве ли ких ка па ци те та 
ко ји има ју ви ше стру ку на ме ну за до во ља ва ју ћи сво је по тре бе у ко-
му ни ка ци ји. Ова ква са рад ња из ме ђу зе ма ља ко је у зе мљи ној ор би-
ти по се ду ју са те ли те и зе ма ља ко је због тех нич ких (не)мо гућ но сти 
то не мо гу, спре ча ва гу жву у ор би ти, јер је тај про стор огра ни чен а 
зе мља ма тре ба омо гу ћи ти при ступ гло бал ној ко му ни ка ци ји.

Екс пан зи ја тех но ло шких мо гућ но сти кр чи пут ка нео гра ни че-
ним мо гућ но сти ма. Сва та сред ства не тре ба по сма тра ти као чу до, 
већ као ору ђе чи је до ме те тре ба оба зри во и са по себ ном па жњом 
раз мо три ти и са гле да ти ефек те и кон тра е фек те њи хо вог ко ри шће-
ња. Сва ко од ових ору ђа има свој соп стве ни по тен ци јал, огра ни-
че них мо гућ но сти, а опет не пред ста вља изо ло ва но сред ство, јер 
са мо као део не ког дру гог си сте ма по твр ђу је раз лог свог по сто ја-
ња. У ана ли зи тех нич ких сред ста ва тре ба има ти у ви ду по сле ди це 
ко је се мо гу од ра зи ти на еко ном ском и дру штве ном пла ну. Че сто 
је бо ље од ло жи ти уво ђе ње вр хун ске тех но ло ги је не го ли “ле чи ти” 
дру штво од но во на ста лих штет них ути ца ја, има ју ћи у ви ду чи ње-
ни цу да су ко му ни ка ци о ни си сте ми да нас, још увек, у ру ка ма ма-
лог бро ја тран сна ци о нал них ком па ни ја.

Сва ко дру штво по се ду је од ре ђе на пра ви ла за сва ку вр сту по-
на ша ња, као и њи хо ве ме ха ни зме кон тро ле и санк ци ја. Та ко ђе, 
по се ду је и раз ли чи те мо де ле и вр сте ко му ни ка ци ја ко је у ве ли кој 
ме ри ути чу на сва ко днев ни жи вот. Жи вот „мо дер ног“ чо ве ка за-
ви си од тех нич ких сред ста ва ко му ни ка ци је, од те ле фо на, фак со ва, 
те ле ви зо ра и ра ди ја, до оних, тре нут но, нај са вре ме ни јих као што 
су ком пју те ри и раз не елек трон ске мре же. Да не ма ових, и мно гих 
дру гих, тех нич ких мо гућ но сти, да нас, мо дер ни гра до ви – др жа ве 
не би мо гли да функ ци о ни шу. Упра во од ко му ни ка ци о них сред ста-
ва за ви се мно ги на чи ни ме ђу људ ског кон так та, са рад ње и раз ме не; 
тр го ви на и би знис, раз ме на ро ба и услу га, са о бра ћа ње пре во зних 
сред ста ва, дру штве но нео п ход не и по треб не ак тив но сти... Ко му-
ни ка ци ја се не мо же схва ти ти са мо као по сре до ва ње, већ се мо ра 
по сма тра ти као си стем дру штве ног ор га ни зо ва ња.
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Resume
The lines between communication and information pro-
cessingarebeingmoreandmoredeletedandpractically
non-existant.Thesekindofsystemsoffermoreandmore
complexserviceswiththetendencytobecomeamixtureof
differentwaysinprocessingtheinformation.Theexpansi-
onofthetechnologicalpossibilitiespavesthewaytoen-
dlesspossibilities.Thismeansshouldnotberegardedasa
miraclebutasakindoftoolwhichrangeofuseshouldbe
carefullyconsideredaswellastheeffectsandcounter-ef-
fectsofitsuse.Eachoneofthesetoolshasitsownpoten-
tialoflimitedpossibilities,andyetdoesnotrepresentan
isolatedmeans,becauseonlyasanintegralpartofsome
other systemdoes it confirm the reasonof its existance.
Whenanalysingtehnicalmeansoneshouldbearinmind
theconsequenceswhichcanaffecteconomyandsociety.It
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isoftenbettertodelaythepresentationofhightehnology
thanto”treat”thesocietyfromthenewharmfulinfluen-
ceswithregardtothefactthatcommunicationsystemsare
stillhandledbyasmallnumberof internationalcompa-
nies.
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