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РЕЧ ПРИ РЕ ЂИ ВА ЧА

Тектонске промене на (не само) глобалном медијском
тржиштунасталепоследигиталногцунамијакојијеобишао
целупланету,додатноупотпуњенепоследицамаекономске
кризекоја(иакосунасуверавалидругачије),јошувектраје,
употразизановимуспешниммоделимапословања,изнова
суактуализовалитемуодносамедијаиПР-а,предоминант-
ногутицајаразличитихПРизворанауређивачкуполитику
свихмедијабезизузетка,потврђујућипретњунарастајућег
трендаглобалногсторителинга(storytelling).Употпуности
трансформисаниначиникомуникације,новикомуникацио-
никанали,кризановинарскепрофесије,алииконтинуирано
смањивањересурсазаприкупљањеиобрадувести–отво-
рилисуноведодатнепросторесвеснажнијојПРиндустри-
ји.Формалниинеформалницентриполитичкеиекономске
моћи,захваљујућидруштвениммрежамаиквантумуонлајн
заједнице,увеликодиректноиспоручујусвојепоруке,зао-
билазећичакипосредствоновинарапрофесионалаца,који
супаксвемањекреаторииинтерпретаториистраживачи,а
свевишесараднициПРцентараисаучесницитрендадоми-
нацијесадржајакојидолазеизпољаодносасјавношћу.

Ово су само неки од бројних разлога који су подста-
кли приређивача да се прихвати приређивања 139. броја
часописаКултура. Чињеница да се мање више све медиј-
скеиндустријеуЕвропиирегиону(алииуСАД)налазеу
сличнојситуацијинеминовнојенаметнулаимеђународни
карактеровогброја.Утомсмислунајвећибројрадовакоји
јепредвамарезултатјеПрвемеђународненаучнеконферен-
цијеподназивом:„МедијииПР–УтицајПР-анауређивач-
куполитикумедијаурегиону“одржанеујунуовегодинеу
БијеломПољууЦрнојГори.Учешћепредставника(теоре-
тичараипрактичара) чак седам земаљаЕвропеи региона
и тринаест Универзитета само је потврдило актуелност и
акутностзаједничкогпроблема,башкаоирезултатиистра-
живањакојисутомприликомизнети.Управоизтогразло-
га,приређивачкојијеуједнобиоисуорганизаторовогску-
па,посебнузахвалностдугујеколегиницамаиколегамаиз:
Хрватске,Црнегоре,Мађарске,Македоније,БоснеиХерце-
говине,РепубликеСрпскеиСрбијекојисуприредилисво-
јаизлагањаза139.бројчасописаКултура.Изборомрадова

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ
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покушалисмодаобухватимосвемедијеодтрадиционалних
донових,одштампе,радијаителевизиједоонлајнмедија
идруштвенихмрежа.СвеснидадоминацијаПР-анадмеди-
јимакаоглобалнитрендиманегативнепоследицезавред-
ностновинарскепрофесијеиурушавањезначајамедијаза
структуралну промену политичког система и друштвеног
понашања,ауторисусенашлиназаједничкомзадаткутра-
жењарешења крознеопходнунаучну, стручнуимедијску
сарадњукакобисеодговорилонасложенеизазове.Стога
је донесениниз закључака уформипрепорука, које при-
ређивачизносиусвомауторскомраду,несамозатоштоје
тоњеговаобавеза,већкаонеопходнепретпоставкезауспо-
стављањесарадњемедијаиПРслужбиузпоштовањеприн-
ципањиховемеђусобнеодвојеностиалииконструктивнеи
партнерскесарадње.Наимеопштаје,верујемо,сагласност
дајесмисаоновинарстваусавременомдруштвумогућеоб-
нављатијединонавредностиманакојимаћесеуспоставља-
тикултурамедијскогдијалога,слободеитолеранције.Упра-
возатоједанодзаједничкихциљевајеразвојновинарстваи
ПР-акаоважнихкреаторајавногмњењаидруштвенесцене
имедијаторадруштвенихпроменакојидоприносеснажном
конституисањудруштвениходносанаосновамадемократ-
скеполитичкекултуре.

Други немање важан разлог приређивача лично јесте ла-
тентнинедостатаковеврстедомаћелитературекрозтеориј-
скоемпиријскаистраживањаипромишљања.Затосенада-
модаћеовајмеђународнизборникрадовабитималидопри-
носиподстицајпресвегастудентимакурсевановинарстваи
ПР-анасвимнивоимаинафакултетимауСрбијиирегиону.
Јер једино заједнички напори на стварању  новемедијске
културеиновемедијскепарадигменудемогућиодговорна
сложенедруштвенепроменеипредусловсузадемократску
консолидацијумодернихполитичкихзаједница.

Проф.дрВеселинКљајић

УБеограду,јул,2013.године
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка,  
Бе о град

DOI 10.5937/kultura1339013K
           УДК 070.11:659.4

                      070.11(497.11)
оригиналан научни рад

ДО МИ НА ЦИ ЈА ПР-А НАД  
НО ВИ НАР СКИМ  

СА ДР ЖА ЈИ МА У СРП СКИМ 
ШТАМ ПА НИМ МЕ ДИ ЈИ МА – 
УЗР ОЦИ И КОН СЕ КВЕН ЦЕ

Сажетак: У ра ду се раз ма тра ју струк ту р ни узро ци до ми на ци је 
ПР-а над ин фор ма тив ним са др жа ји ма у ме ди ји ма са ак цен том 
на срп ску ме диј ску сце ну, пре вас ход но штам па них и онлајн из-
да ња. При зна ње на ра ста ју ћег гло бал ног трен да сторителинга 
(storytelling) сво је ко ре не про на ла зи у на стан ку и веома бр зом 
раз во ју ПР ин ду стри је и па ра лел но с тим ака дем ским из у ча ва-
њем и те о риј ско-апли ка тив ним уте ме ље њем од но са с јав но шћу, 
као за себ не ди сци пли не сту ди ја јав но сти у не пре ки ну том пе ри о ду 
од ско ро јед ног ве ка. Еко ном ска кри за и ње не ре пер ку си је ко је за 
по сле ди цу има ју нај ве ћу кри зу ме диј ске ин ду стри је (штам пе пре 
свих) у исто ри ји по сто ја ња, уз ди ги тал ну олу ју ко ја је у пот пу но-
сти тран сфор ми са ла на чин ин фор ми са ња и ко му ни ка ци о не ка на-
ле, као и кри за про фе си је – до дат но су оја ча ли уло гу и отво ри ли 
но ве про сто ре на ра ста ју ћој ПР ма ши не ри ји. На ста вак сма њи ва-
ња ре сур са за при ку пља ње и об ра ду ве сти, по сле дич но не ста ја-
ње ис тра жи вач ког и ин тер пре та тив ног но ви нар ства, уз све ве ће 
мо гућ но сти по ли ти ча ра и ком па ни ја да сво је по ру ке ди рект но ис-
по ру чу ју јав но сти – гло бал ни је ме диј ски тренд ко ји се по след њих 
го ди на пре лио и на оси ро ма ше ну срп ску ме диј ску сце ну, чи не ћи је 
за ви сном од ова кве вр сте ПР садр жа ја.

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ
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Кључнеречи: ПР, но ви нар ство, ме ди ји, штам па, кри за

Уфокусупредметаовограда1суодносисјавношћу(уда-
љем тексту ОСЈ) или још прецизније односи с медијима
и самимедијипре свегаштампани, каои односновинар-
скихинформативнихсадржајанасупротсадржајимакојисе
„ослањају“наразличитеПРизворе.Такођесеправиосврт
нанарастајућитрендглобалногstorytelling-aкoјијепослед-
њихгодинаужижиинтересовањанесамоакадемскејавно-
сти.Основнициљрадаједапокажедаактуелнадоминација
ПРсадржајанадновинарскимимасвојеисторијскеузроке
иданепрекинутиконтинуитетразвојаузсложенепромене
у медијској и ОСЈ индустрији, индукује консеквенце које
данаспреживљавасавременоновинарство,какоусветута-
ко,поготово,урегиону,Србијипресвега.Урадусепоред
бројнихметодаакценатстављанастатистичкуикомпара-
тивнуметоду,следственоциљевимаанализе–утврђивања
узрокаипоследицапредоминацијеПРсадржајанаднови-
нарскимусрпскимштампаниммедијима.Какојеоваквоса-
гледавањенемогућебезувидауразвојиструктуралнепро-
менеобепрофесијепримењенајеиисторијскаметода,као
иметоданаучнеекспликације.Друштвенизначајогледасе
превасходно у доприносу развоја професионалног односа
новинарске струке иОСЈ-а, а последично уфункцији ин-
формисањаграђанинаиразвојудемократскихпотенцијала
друштвауцелини.Научнизначајпроизилазиизформулиса-
њаодговоранапитањадаљегразвојамедијаињиховогзна-
чајазадемократизацијудруштва,узуспостављањесарадње
медијаиПРслужбинаосновамапринципањиховемеђусоб-
неодвојености,алииконструктивнепартнерскепрофесио-
налнесарадњеузобостранопоштовањенајвишихетичких
ипрофесионалнихначела,правилаикодекса.

Посматраноизакадемскеперспективераниразвојпресвега
праксеодносасјавношћукојисеубрзаноразвијајуодсре-
динеXIX века истовремено прати све критичније виђење
ОСЈодстранетеоретичаракаоексплоативногмедијакојег
пресвихкористеполитичкеикомерцијалнегрупе.Иакоу
већиниземаља(саизузеткомСАД)информацијеоразвоју
индустријеодносасјавношћунисуширокодоступне,биле
суодпочеткапраћенекритичкоманализомдруштвенихко-
ментаракојисусумњалиупотенцијалдоминацијенадјав-
номкомуникацијом.Данастесумњенемаипостојиопшта

1 Рад је настао у оквиру пројекта “Политички идентитет Србије у ре-
гионалном и глобалном контексту”, којифинансираМинистарство за
просвету, наукуи технолошкиразвојРепубликеСрбије (евиденциони
број:179076).
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сагласност о успостављању глобалног тренда доминације
ПР садржаја над „чисто“ информативним – новинарским.
Заједнички именитељ наглог пораста утицаја ОСЈ је пре
свега континуитет њиховог убрзаног развоја последњих
деценија. „Веродостојност новина као извора информаци-
ја захтевапосебнупажњус текстовимакојипредстављају
односесјавношћу“2пишеБернсуказујућинасмерницекоје
је још90-тихгодинапрошлогвекадавалонемачконовин-
сковеће.Oносачимсуготовосвитеоретичарисагласније
дајединамикакојаједовеладопојавеиразвојаОСЈбила
сличнаусвимземљамаидасеодносилапресвегана„инду-
стријализацију,новеформетехнологије,развојдемократије,
порастписмености,урбанизацијуипојавумасовнихмеди-
ја“3.Онопакштосеређепримећујеједасутеистепромене,
којеједонеокрајпрошлогипочетаковогвекакрозтехнич-
ко-технолошкеалипонајпредигиталнепромене(узбројне
другефактореизазванеекономскомкризомипроменомне
самоглобалногекономскогмодела,већимедијског),додат-
но убрзале развојПРиндустрије.Последично томе све је
већибројтеоријакојеуфокуссвогистраживањасмештају
проблем-con tent firstстратегије.Aлипођиморедом,јерјед-
наодкључнихачестозаборављенихилинедовољносхва-
ћенихречије–континуитет.

Анам не за

Безжељедасенаовомместуподробнопозабавимоистори-
јатомразвојаодносасјавношћу(отомепостојивеомабогата
литература)неколикоосновнихнапоменанијенаодмет.Под-
сећањаради.Наиме,историјатОСЈсежеупрошлостдаље
одисторијатановинарства!ТерминјепрвиупотребиоТомас
Џеферсон„трећиамеричкипредседникуговорууКонгресу
1807године“.4СавременипакОСЈразвијају сепаралелно
саразвојемновинарства.Већ1923.годинепојављујесепр-
вакњигаизобластиодносасјавношћуCrystal li zing Pu blic 
Opi nion Е. Л. Бернајса (Edward Louis Bernays) да би исте
годинебиоуспостављенпрвикурсизодносасјавношћуна
Универзитету уЊујорку.Важно је напоменути да сеБер-
најсовакњигапојавилагодинудананакон„Јавногмњења“

2 Baerns,B.Publicrelationsandthedevelopmentoftheprincipleofseparation
of advertisingand journalisticmediaprograms inGermany, in:Per spec ti-
ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch,eds.Moss,D.Verčić,D.andWarnaby,G.
(2000)London:Routledge,p.254.

3 Neesmann,K.TheoriginsanddevelopmentofpublicrelationsinGermany
andAustria, in:Per spec ti ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch, eds.Moss,D.
Verčić,D.andWarnaby,G.(2000)London:Routledge,p.147.

4 Кљајић,В.(2012)Ин тер вју у штам пи, он лајн ма га зи ни ма и на ин тер не-
ту,Београд:Чигојаштампа,стр.137.
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ВалтераЛипмана(WalterLippman)из1922.годинекаоод-
разсвевећегинтересовањазамоћиприродујавногмњења,
насталeизперачовекакојићеостатизабележенуаналима
новинарства као један од најутицајнијих коментатора-ко-
лумнистауисторијисветскогжурнализма.Самотригодине
касније већ јеиздато28насловаиз ове области.До1956,
даклезатридесетакгодинаодносесјавношћунудилесу“92
високошколскеустанове,одтога14каоглавнистудиј“5.До
1964. године, чак32 годинепренегоштоће сеОСЈпрви
путпојавитиутадашњојСРЈпасамимтимиуСрбији,у
САДсу280високошколскихустанованудилекурсевеизод-
носа с јавношћу.Академски интерес за ову област био је
(иостао)вишенегоочигледан.Стоганињеговаемпиријска
тј.апликативнадимензијаупраксиињенглобалниутицај
нисунималослучајни.Каоштонијенималослучајнодаје
магазин Лифе правећи листу најзначајнијих Американаца
XXвека (1990-те) нањууврстиои „оца“ америчкогПР-а
Е.Л.Бернајса.

Оношто је посебно интересантно за наше опсервације је
чињеницадасеразвојОСЈубрзавасаразвојемтрадицио-
налнихапоготовоновихмедија.Истраживачиипрактичари
односасјавношћуучебржеодновинаракаконовимедији
делују.Уосталом још јеНегропонте писао да технологија
којапосредствомсветскихвебстраницаомогућуједасвака
информацијапостанедоступнасвакоме,мењаначиннако-
јиљудикомуницирају,какоуунутрашњим,такоиуспоља-
шњимодносима,пасамимтимиуодносимасамедијима.
ПредставнициОСЈсутоврлобрзопрепозналииприлагоди-
лисеновимначинимакомуникације.Стоганималонечуди
штосуОСЈодкраја20.векаапосебноодпочетка21.века
међунајпромптнијимпрофесијама(препетгодинасуимали
20-23%годишњеграста)6.Чакинаконпоследицаглобалне
економскекризекојајеуогромнојмерипогодиламедијску
индустрију,аштампанемедијепоготово,растПРидустрије
увеликопревазилазимногедругеатрактивнепрофесије.

Прагматични развој истовремено прати и континуирани
академскиразвојоведисциплинекојасесамоуСАДтре-
нутноизучаванавишеод100факултета.Еклатантанпри-
мер,којипоказујеколикодалекосеидеупоклањањупажње
ОСЈ (за разлику од нпр. литературе из области новинар-
ства),јестеуџбеник„Откривањеодносасјавношћу“аутора
РалфаТенча(RalphTench)иЛизЈеоманс(LizYeomans)уз

5 Cutlip,S.,Center,A. andBroom,G. (2003)Од но си с јав но шћу, Загреб:
Мате,стр.134.

6 PR We ek(јули2008)
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подршкујош25еминентнихсарадникаиначак722стра-
нице(из2006-тегодине,преведен2009.уХрватскојне,иу
Србији)којипредстављаоксфордскиодговордоминантни-
јојамеричкојуџбеничкојлитератури.Наовомместутреба
додатидаовајбританскиуџбеникзаодносесјавношћуима
близу1000библиографскихјединицанајреферентнијесвет-
скелитературеданас.Далислучајноуобластиновинарства
немасличногпримерачакнинанационалнимнивоима,па
ниуВеликојБританијиилиСАДкојесесматрајуколевком
модерногжурнализма.

ЗаразликуодновинарстваОСЈсесвевишеизучавајуиу
областима психологије, социологије, менаџмента, али и
технологије информација и комуникација, јер су постали
глобалнифеноменнесамоукомерцијалномвећиуполи-
тичкомпољу,гдесуму,каоштосмовидели,корениупро-
пагандикојаимјепретходила.ГлобализацијаОСЈнијеви-
шепривилегијасамомултинационалнихкорпорацијазакоје
сенајчешћеверује,нитисамокомерцијалнихорганизација
које делују на глобалним тржиштима.Данас организације
иинституцијесвихврстаусвајајутехникеодносас јавно-
шћу укључујући читаве нације или до јуче непопуларне
политичке режиме. Другим речима ниједна организација,
институција,компанија,паниутицајнипојединацнеможе
опстати и успешнофункционисати без ове врсте комуни-
кационепраксе.Поготовобезприсустваумедијима.Иту
секругзатвара.Алитонијесве.Јеру„причу“сеукључују
исекторикултуреиуметности,забавеислободногвреме-
на, а понајвише спортаишоубизниса.Наиме управоин-
дустрије забавеишоубизниса,начелусаХоливудомкао
ииндустријаспортадоминирајуелектронскимасвевише
иштампаниммедијима.Уновомглобалномселу,свиони,
„студији,продуценти,звезде,свиимајусвојевластитестро-
јевезастварањепублицитетакојисенатјечузаглобалнуме-
дијскупажњу“7.Засебнапричасуиндустријеселебритија,
игренасрећу,ријалитиисличниформатикојизахваљују-
ћииндустријизабаве„хране“ПРиндустрију (којаистоји
изањих).Користјенаравнообостранајерсенаовом„точку
среће“окрећевишестотинамилијардиевраилидоларана
годишњемнивоу.Помислитесамонаглобалнаспортскадо-
гађањапопутОлимпијскихигара,Лигешампиона,НБА,и
сл.каоинабројнелатиноамеричке,турске,холивудскесе-
ријеилина,урегиону(заразликуодсветагдесеовајфор-
мат увелико напушта), веома популарне ријалити програ-
ме и слика постаје комплетна.Наравно глобални обрасци

7 Tench,R.andYeomans,L.(2009)От кри ва ње од но са с јав но шћу,Загреб:
Хрватскаудругазаодносесјавношћу,стр.681.



18

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ

сусвудаисти,честокрозлиценцуилиправана...,моделии
техникетакође,алисеналокалномнивоу(узависностиод
развијеностимедијскогсистемаалиимедијскеписмености)
неретковулгаризујукроз„оригиналнемоделе“одФарме,
дополитичкихтокшоуа(talkshow),ичитавихмутантпо-
литичкихтаблоидакојаслужекаооружјезанајчешћелич-
необрачунеидискредитацију,аподдоминантнимутицајем
различитихПРиосталих–служби.

Евидентна(удужемпериоду)кризамедијаимедијскеинду-
стријеизвеснојепогодоваларазвојуиндустријеОСЈ.Еко-
номска криза која је погодила издаваче, оглашиваче и по-
следичномедије,такођејеотвориладодатнопољеза„бес-
платни“ПР.„Деофрустрацијемедијамождадолазиизбог
прешутногпризнањаснагеОСЈ.Пролиферацијамедијских
каналаисмањењеновинарскихбуџетадовелисудоогра-
ничавања могућности за истраживачко новинарство, што
јепакрезултиралотимедасеновинаривишеослањајуна
извореизОСЈ.Тојепосебновидљивоунационалномипо-
трошачком новинарству, где се готово сваки дан објављу-
ју испитивања која спонзорирају односи с јавношћу“8.Да
ливамовозвучипознато?Додајтетомеулогуаналитичара,
експерата,званичника,алисвечешћенеименованихизвора
блиских...иманипулативникорпустехникаиобразацаспи-
новањасеупотпуњује.Утицај„фабрика“заодносесјавно-
шћупотврђујеивећуходанасхемаодпослановинарадопо-
зицијеПР-абилодајеречополитичкомиликомерцијалном
пољуделатности.Обрнутеслучајеве,праксасводинаниво
статистичкегрешке.

Ла бо ра то риј ски на ла зи - гло бал но

Како не бисмо остали на констатацијама (све уз аргумен-
тацију компетитивне компарације) следе резултати разли-
читихистраживањарађенихупериодуод1984.допрошле
године,који,уконтинуитетупосматрано,показујуиденти-
чан трендкоји јепредметнаше анализе.Наиме,неколико
америчкихистраживањапоказалојеистирезултат:око50%
свихвестиуновинамаукључујеучешћеособаизобласти
ПР-а9.

Требанапоменутида је реч о дванезависнаистраживања
једноиз1984.идругоиз2000.године.Новијабританскаис-
траживањапоказујудајекододређенихтематајпроценати

8 Исто,стр.341.
9 Grunig,J.E.andHunt,T.(1984)Ma na ging Pu blic Re la ti ons,NewYorkand

London:Holt,RinehartandWinstonиCutlip,S.,Center,A.andBroom,G.
(2003)Од но си с јав но шћу,Загреб:Мате
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виши.НеупитноједалиОСЈсвакодневноутиченановинску
агенду,сматрајубританскиистраживачи,одспонзорисаних
истраживањапотрошачадоконтролисаногстраначкогбри-
фингамедија,одзначајнихдатумаињиховогобележавања
додобротворнихакција.СтудијаостањуновинарствауВе-
ликојБританијииутицајуОСЈкојујеспровеоУниверзитет
уКардифу2008.годинепоказалаједа60%новинскихчла-
накаи34%вестиуелектронскиммедијимауцелостиилиу
највећојмери„потичеизунапредприпремљенихизвора“10.
ОвдесеподовомврстомизворасматрајуОСЈилиагенци-
јекаоштојеPress Аssociation.Уизвештајусенаводидаје
чак19%новинскихи17%вестиуелектронскиммедијима
употпуностипроизвод„ПРкухиња“.Констатујесетакође
дасуподнајвећимутицајемтемеизобластиздравства,по-
словно-потрошачкогиекономскогпоља,забавеиспорта.

Једнодругоистраживање спроведено2012. године алина
другомкрајусветауСАД11,угледногPewReseearchCenter,
потврдилојерастућиутицајПРиндустрије.Наименаосно-
вуподатакаизисте2008.године(каоиуслучајупретходног
истраживања)наједногновинарауАмерициједолазило3,6
„публициста“штојеуобичајениназивзазапосленеуОСЈ.
Такођејеустановљенодајепрошлегодине,попрвипутод
1978. годиненаовамо, број стално запосленихновинара у
САД–мањиод40.000.Последицедесетогодишњегсмањи-
вањаредакцијасуреалнеи, јавносттозапажа, један јеод
главнихналазауовомдокументу.„Медијскаиндустријаје
наврхунцубила2000-теиодтадасуоченесападомтира-
жаисмањивањемогласнихприходаредакцијесупринуђе-
недасмањујусвојетрошкове“12.“Једнаодпоследицајеи
податак“да31%одраслихАмериканацанекористиновине
ителевизијузасопственоинформисање,незадовољниква-
литетомсадржајакојиимсенуди“13.Одуоченихтрендова
посебносеистичеонајкојипоказуједањузмејкери(news
maker)прекоФејсбукаиТвитера,алиикрозтрадиционалне
медијске каналепласирају својепорукебезмедијскихпо-
средника,чимесебришеграницаизмеђуновинарстваиПР-
а.Последице„интернетудара“поштампанемедијесубиле
најснажније,пајетакоNew swe ekпосле80годинатрадиције

10Lewis,J.,Williams,A.,Franklin,B.,Thomas,J.andMosdell,N.(2008)The 
Qu a lity and In de pen den ce of Bri tish Jo ur na lism,Cardiff:CardiffUniversity,
CardiffSchoolofJournalism–MediaandCulturalStudies;reportfoundat:
http://www.mediastandardstrust.org/resources/mediaresearch/researchdeta-
ils.aspx?sid=12914,посећено8.6.2013.

11http://www.journalism.org/research_and_analysis/Studies,посећено10.06.
2013.

12www.ejo.rs,„Медијипоследигиталнеолује“посећено10.06.2013.
13Исто,посећено17.06.2013.
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престаодаизлазиуштампанојформиипостаовебсајтса
истимименом.Timeјебиопринуђендасмањибројновина-
раза5%,доканализасадржајателевизијапоказуједасуна
„локалнимканалимаизвештајиоспорту,временуисаобра-
ћајудостигливећ40%одукупногемитованогсадржаја“14.
Сличнајеситуацијаисавеликимкабловскиммрежамакоје
сутрадиционалноокренутетзв.дубинскомизвештавањупа
сеустврђуједајенпр.CNNупоследњихпетгодинапрепо-
ловиодужинупојединачнихизвештаја.

Посебнопоглављестудијепредстављатрендкојисеодно-
си на политичко извештавање, уочено токомпрошлогоди-
шњихпредседничкихизбораутојземљи.Тајтрендогледа
сепревасходноуналазудасумедијскиизвештачибилиу
улози„мегафона“,директнопреносећиизјавеизизборних
штабова,уместодаинтерпретирају,анализирајуиобјашња-
вају изборну пропаганду. Анализа последњих америчких
председничкихизборапоказалаједајесамо25%свихно-
винарскихтекстовабилорезултатновинарскограда,ачак
75%уформиизјаваисаопштењаштабова,тј.ПРмашине-
рије,упоређењусаистраживањем,рађеним12годинапре
тоганаистимизборима,када јерезултатновинарскоград
-извештавањачинилооко50%,асамо33%јебилорезул-
татслужбизаодносесјавношћу.Већсамаовакомпарација
потврдилајеубрзанонарастајућитрендутицајаОСЈнаин-
формативне-новинарскеодносномедијскесадржаје.

Кључни проблем постојећег пословног модела медијских
кућајегубитакоглашивачатј.приходаодогласакојисесе-
леудигиталнесфереикакоистраживањепоказујенарачу-
несвега6великихдигиталнихкомпанија,пресвихГуглаи
Фејсбука.Онинаименудемногосврсисходнијетзв.циљано
рекламирање упућено прецизно дефинисаним профилима
потенцијалнихкупацаиликонзумената.

Новостјеипорастбројапретплатниканадигиталнаизда-
њапојединихновинапослевишегодишњих(итеоријских)
расправадалијетоуопштеизводљиво.Драстичнапромена
пословногмоделаштампанихмедијакаорезултатимадаје
450одукупно1380америчкихдневнихлистоваувело„на-
платнерампе“насвојадигиталнаиздања.Највишеуспеха
је имаоNew York Ti mes који после двогодишњег искуства
претплатенаонлајниздање,попрвипутимавећеприходе
одкомбинованогтиражанегоодогласа.Упредигиталном
моделу пословања  приходи од продаје новине износили
сусвега20%докјечак80%долазилоодпродајеогласног

14http://www.journalism.org/research_and_analysis/Studies,посећено19.06.
2013.
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простора.ПримерЊуЈоркТајмса(NewYorkTimes)данас
следемногиуАмерици,асматрасепоучнимизједнограз-
лога:његоваредакцијајеправиланајмањекомпромисака-
дајеречоквалитетусадржаја,читаоцисутопрепозналии
наставилидаплаћајудабигачиталинасвојиммобилним
уређајимаодтаблетаиајфонадонетбукаисмарттелефо-
на.Овајпримердаоје„ветарулеђа“заступнициматеорије
con tent first.

Ла бо ра то риј ски на ла зи у Ср би ји

МедијиуСрбијидевастиранисунаразличитеначине још
деведесетихгодинапрошлогвека.Наконтогпериодаусле-
диојепериодопштекомерцијализације,таблоидизације,а
каосамонекиодпроблемаистичусенетранспарентновла-
сништво, приватизација која није донела „здрав“ капитал
(са изузетком Рингиер компаније), ниско или потпуно од-
суство профитабилности, нефер конкуренција, владавина
мутант таблоида, системски нерегулисаномедијско тржи-
ште,недовршенизакони,медијскестратегијеисл.Натосе
јошнадовезујудетектованитрендовисмањенеилиупотпу-
ности изостале интерпретације, готово нестанак истражи-
вачког новинарства, прилагођавање садржаја потребама и
интересима оглашивача, изразито присуство политизације
различитихсадржаја,естрадизацијаполитике,низакстепен
поштовања етичких стандарда и кодекса.У сваком случа-
јууовомтренуткууСрбијизваничнопослује509штампа-
нихмедијаилидесетпутавишенегонапримерусуседној
Хрватској. Према подацима АгенцијеABC Ni el sen која се
бавиодитовањемтиражаодовогбројау2012.години306
штампанихгласилапродајеогласнипростор,амеђуњима
је16дневнихлистова.Међутим,просечнигодишњиогла-
сниприходиштампе“одоко40милионаеврасвакомодњих
омогућујудамесечнозарадетекоко11.000евра,штоједо-
вољнозатрошковештампањатридоседамдана“15.

Већовајподатакпоказуједатржиштенијеодређујућифак-
торопстанкаиуспешногпословањаштампанихмедија,већ
дасетупреплићувеомаразличитиинтересииутицаји,који
сувероватноиодговоропстанкачакдветрећиненепрофи-
табилнихсрпскихновинскихиздавача.

Истраживање IREX-А (2011) кроз „Индекс одрживости
медија“показало је да сууслови економскогпословањау
Србијиистикаои2001.године.Тајиндекс јенаскалиод

15Матић,Ј.(2012)СтруктурниузроцикризеинформативнештампеуСр-
бији,Го ди шњак,Београд:УниверзитетуБеограду,Факултетполитич-
кихнаука,стр.172.
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0-4.0износио1.90.ПоређењарадииститајиндексуБиХ
је1.97,уЦрнојГори2.40,ауХрватској2.52.Кадасеово
имаувидунечудиподатакдајеСрбијана72од19616ме-
ста по степену медијских слобода.А јошмање резултати
истраживањаКонрадАденауера(KonradAdenauer)изпро-
шлегодинепокојемјенајвећистепенмедијскогнепрофе-
сионализманајвидљивијиупериодимаизборногциклусаи
извештавању из поља политике.Дакле уочавамо изразито
сличан тренд као и у истраживању које је рађено уСАД.
Ализаразликуодтамошњегимногихдругихурегиону,на
пример,српскоогласнотржиштејеједнооднајсиромашни-
јихуЕвропи„просечневредностиоко170милионаеврау
последње три године.Удеоштампанихмедија је око 23%
штотакођезаостајезаевропскимпросеком.Увремеврхун-
ца2008.годиневредностогласногтржиштајебила2.5пу-
тамањаодтржиштауСловенији,а2011.годинезаоко50
милиона еврамањанего уХрватској“17.Оноштододатно
отежаваситуацијујечињеницадаједржаванајвећипоје-
диначниоглашивачуСрбијисауделомодоко40милиона
евраштозначи„даиздржавнихинституцијамедијимадо-
лазиприближночетвртинањиховихукупнихогласнихпри-
хода“18.Коликијеондањенпотенцијалниутицајнамедије,
штампанепресвих,можесесамопретпостављати.Ноипо-
редтогаодсвихдневнихлистовапозитивнопослујусамо
четири.

Истраживања која су рађена у последње четири године,
укључујућионакојасуподменторствомовогауторарадили
студентимастерстудијановинарстванапредметуУређива-
њемедија–штампа,показујусличнерезултатеатојепре
свегаподатакдасеудеоПРтекстоваусрпскиммедијима
крећеод60%доунекимслучајевима (каокодспецијали-
зоване периодичнештампе ) готово 75%укупног садржа-
ја.Наравноовдејеурачунатитзв.„бели“тј.позитивниПР
крозразличитеврсте,најчешће,најава,базирандоминант-
нонаинтервјуу каометодуилипакжанруи, наравно, на
маркетингукоји,каоподефиницији,пратитаквесадржаје,
неретконаистимстраницама.Каоштосмовиделиизпрет-
ходнихистраживања,већинасветскихтрендовасе,саизве-
снимзакашњењем,прелилаинадомаћумедијскусцену,па

16Кљајић,В.(2012)Ин тер вју у штам пи, он лајн ма га зи ни ма и на ин тер не-
ту,Београд:Чигојаштампа,стр.160.

17Матић,Ј.(2012)СтруктурниузроцикризеинформативнештампеуСр-
бији,Го ди шњак,Београд:УниверзитетуБеограду,Факултетполитич-
кихнаука,стр.171.

18Кљајић,В.(2012)Ин тер вју у штам пи, он лајн ма га зи ни ма и на ин тер не-
ту,Београд:Чигојаштампа,стр.161.
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јеједанодрезултатаитодасвемањибројновинарарадина
свевећембројуплатформиидасе,сходнотоме,свевише
ослањајунаизворекојидолазеизпољаодносасјавношћу.
Додатнипроблемјештосусрпскиновинариекономскиоси-
ромашениудужемпериоду,штоихстављаупозицијупо-
тенцијалнезависностиикоруптивнихмоделапонашања.

Каопотврдапретходнихзакључака,долазеидваистражи-
вањакојесузаједничкиспровелиДруштвоСрбијезаодносе
сјавношћуисватриновинарскаудружењаУНС,НУНСи
НДНВ19,Асоцијацијамедија иЛокал прес крајем прошле
ипочеткомовегодиненаузоркуод248представникаме-
дијаикојејепоказалодачак38,4%испитаникасматрада
ПР углавномпомажемедијима, 28.2% је индиферентно, а
само26%сматрадапредставнициПРиндустријеуглавном
одмажу.ШтосепакобразовањаПРструкетичерезултати
сууодносусветскупраксуготовопоразни.Наимечитавих
21,4% је самоуко и нема формално образовање, док њих
55,4%имазавршеннекикурс(најчешћенеудужемтрајању
однеколиконедеља).Поређењаради,светскиподациизса-
дадалеке2000.годинеговореда92%свихзапосленихуПР
индустријиимафакултет, 25% јемагистрирало, а 2%има
титулудокторанаука.Нималослучајночак40%језаврши-
ложурналистику.Управозбоговаквихбројкивећспомену-
тимагазинFor tu neидаљерангираовуделатностмеђупр-
вих20најбржерастућихусвету.

УСрбији је према званичним подацимаАгенције за при-
вреднерегистререгистровано146маркетиншкихиПРаген-
ција.Претпостављасемеђутимдасебардвапутавишењих
бавиовомделатношћу,акакосвакаорганизација,институ-
ција и компанија имају својуПР службу (ненеминовнои
увекподтимназивом),њиховбројвећувеликопревазилази
укупанбројновинарауСрбији.

Глобалнитренд„трансфера“новинарауПРменаџересена-
стављаичакдветрећинестуденатановинарстваначетвртој
годиниФакултетаполитичкихнаукаизјављуједасеопреде-
лилозаодносесјавношћу,пренегоштосуозбиљноизако-
рачилиужурналистичкеводе.

Ди јаг но за и те ра пи ја

Нимало случајно у претходним разматрањима послужили
смо се медицинском терминологијом означавајући погла-
вља као анамнезу тј. историјат болести и лабораторијске
резултате тј. истраживања која треба да егзактно покажу

19http://pr.org.rs/dokumenti/publikacije,посећено09.06.2013.
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глобалноалиилокалностањемедијскогињемуиманентног
ПРорганизма.Неупитанједакленарастајућитренддоми-
нацијеПРсадржајанадинформативнимновинарским,као
последицаглобалногтренда,алипоготовоспецифичности
медијскеиндустријеуСрбији,којајеидаљезаробљенаува-
куумутранзиције.Каопратећаиндикацијаовогпроцесаја-
сносеуочаваопасностоднестајањајединогмогућег,правог
–професионалногновинарства,онаквогкаквојеутемељено
јошнањеговимпочецимаичијисенајбољипредставниции
наглобалномнивоупрепознајуиданас.

Такођејевидљивоичујнозаглушујућепрећутнозадовољ-
ство(неидекларативно)формалнихапоготовонеформал-
нихцентараполитичкеиекономскемоћи (читајувеквла-
сти), јер како другачије објаснити незаинтересованост у
једномдугомпериодуодвишедесетинагодиназарешава-
њеовакоочигледнихпроблема.ИтонесамоуСрбијивећ
у читавомрегионупаишире.У том смислу једина успе-
шнатерапијабилабиповратакбазичнимтрадиционалним
иопштеприхваћенимвредностимановинарскепрофесије,
враћањењеногдигнитета,какоуекономском,такопогото-
во кроз поштовање највиших професионалних, моралних
иетичкихначела.Наравнодатонијемогућебезуспоста-
вљањајаснихпрофесионалних„правилаигре“иврхунског
образовањапрофесионалацаизобеобластикаопредуслова
међусобногпоштовања.Управоизсвиховихразлога,акао
потребаразвијањанесамотеоријскихвећиапликативних
решењазапостојећипроблем,ујунуовегодинеодржанаје
Првамеђународнанаучнаконференцијасатемом„Медијии
ПР–УтицајПРнауређивачкуполитикумедијаурегиону“у
БијеломПољууЦрнојГори.Учествовалисупредставници
изчакседамземаљаЕвропеирегиона,теоретичариипрак-
тичаримедијаалииПР-а.Накрајуконференциједонетису
закључцикојеиовајауторнудикаомогућарешењазаакту-
елнуситуацију,акојисуприменљивиинасрпскумедијску
сцену.Тизакључцисуследећи:

1.Улогамедија у  савременомдруштвумења се у складу
саубрзанимекономскимиполитичкимпроменама,такода
јачањепозицијемедијазависиодмноштвадруштвенихчи-
нилаца,алиипојавеновихобликамедијаиначинаинфор-
мисањајавности.

Потребна језаједничкаактивност,синергијаакадемскеза-
једницеурегиону,променасистемаобразовањаисамихно-
винараимедијакакобисецелокупнимедијскисистемпри-
лагодиодруштвенојстварностиијавноминтересу.
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2.ДоминацијаПР-анадмедијимакаоглобалнитрендима
негативне последице за вредност новинарске професије и
урушавање значајамедија за структуралнупроменуполи-
тичкогсистемаидруштвеногпонашања.Стогајенеопходна
научна,стручнаимедијскасарадњакакобисеодговорило
наовесложенеизазове.

3.Састановиштанаукеинормативнетеоријеформулисати
одговоренапитањадаљегразвојамедијаињиховогзначаја
задемократизацијудржаваурегиону.

4. Радна институционализацијамедијске сцене кроз успо-
стављањењиховепуненезависностиипоштовањепринци-
пањиховеаутономијеускладусаопштимдобромграђана.

5.УспостављањесарадњемедијаиПРслужбиузпоштова-
њепринципањиховемеђусобнеодвојености,аликонструк-
тивнеипартнерскесарадње.

6.Деполитизацијамедијаузпрепорукуњиховепуненезави-
сностиуодносунаполитичкецентремоћи.

7.Поштовањеуниверзалнихвредности,професионализмаи
етичкогкодексаиуновинарскојиуобластиПР-а.

8.Стварањемедијакојислужеинтересимаграђанаинови-
нарстваутемељеногнавредностимаивредносниморијен-
тацијамаучијемсутемељуфероднос,непристрасност,ве-
родостојностиистина.

9.Радитинаунапређењупрофесијеиактивностиманапо-
враткудигнитетановинарскепрофесијеодобразовнихин-
ституцијадомедијскеполитикеисвихосталихрелевантних
институција.

10.Адекватнауниверзитетскаобразованостновинараиза-
посленихуПРслужбаманавредностимановемедијскекул-
туредабисеобезбедилобољефункционисањеизначајно
местокојемедијитребадазаузмуудруштву.

11.Заједничкинапоринастварањуовеновемедијскекул-
туреиновемедијскепарадигмеодговорјенасложенедру-
штвенепроменеипредусловзадемократскуконсолидацију
модернихполитичкихзаједница.

12.Регионалноповезивањеакадемскихинституцијаикате-
дризановинарствоикомуникологијукаорегулаторамедиј-
скесценеиутомциљубољегорганизовањаузајамнесарад-
њеизмеђуакадемскезаједницеимедијскихкућа.

13. Смисао новинарства у савременом друштву могуће је
обнављати на вредностима на којима ће се успостављати
културамедијскогдијалога,слободеитолеранције.
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14.РазвојновинарстваиПР-акаоважнихкреатора јавног
мњења и друштвене сцене имедијатора друштвених про-
менакојидоприносеснажномконституисањудруштвених
односанаосновамадемократскеполитичкекултуре.

Упротивномпостојиопасностокојојпишесвеактуелнији
КристијанСалмон да се нађемо у „новојфази друштвене
контролекојабидисциплинамаимеханизмима,којесуана-
лизиралиФукоиДелез,додалаивластнарације,којасевр-
шидиректнонадмаштомпојединаца“20.

ИлисмомождавећукућинекогновогВеликогбрата,ада
тоганисмонисвесни.

ЛИТЕРАТУРА:

Baerns,B.Publicrelationsandthedevelopmentoftheprincipleof
separationofadvertisingandjournalisticmediaprogramsinGermany,
in:Per spec ti ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch,eds.Moss,D.Verčić,
D.andWarnaby,G.(2000)London:Routledge

Cutlip,S.,Center,A.andBroom,G.(2003)Од но си с јав но шћу,За-
греб:Мате

Grunig,J.E.andHunt,T.(1984)Ma na ging Pu blic Re la ti ons,New
YorkandLondon:Holt,RinehartandWinston

Кљајић,В.(2012)Ин тер вју у штам пи, он лајн ма га зи ни ма и на 
ин тер не ту,Београд:Чигојаштампа

Lewis,J.,Williams,A.,Franklin,B.,Thomas,J.andMosdell,N.
(2008)The Qu a lity and In de pen den ce of Bri tish Jo ur na lism,Cardiff:
CardiffUniversity,CardiffSchoolofJournalism–MediaandCultural
Studies

Матић,Ј.(2012)Структурниузроцикризеинформативнештампе
уСрбији,Го ди шњак,Београд:УниверзитетуБеограду,Факултет
политичкихнаука

Neesmann,K.TheoriginsanddevelopmentofpublicrelationsinGer-
manyandAustria,in:Per spec ti ves on Pu blic Re la ti ons Re se arch,eds.
Moss,D.Verčić,D.andWarnaby,G.(2000)London:Routledge

Салмон,К.(2010)Storytel ling или при чам ти при чу,Београд:Clio

Tench,R.andYeomans,L.(2009)От кри ва ње од но са с јав но шћу,
Загреб:Хрватскаудругазаодносесјавношћу

Елек трон ски из во ри:

http://www.journalism.org/research_and_analysis/Studies

http://pr.org.rs/dokumenti/publikacije

www.ejo.rs

20Салмон, К. (2010) Storytel ling или при чам ти при чу, Београд: Clio,
стр.192.



27

ВЕСЕЛИН КЉАЈИЋ

VeselinKljajić
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DOMINATIONOFPROVERJOURNALISTIC
CONTENTINSERBIANPRINTMEDIA–CAUSESAND

CONSEQUENCES

Abstract

Thepaperconsiders structural causes for thedominationofPRover
informationcontentinthemedia,withspecialemphasisontheSerbian
media scene – mainly the print and online editions. Recognition of
the growing global trend of storytelling finds its roots in formation
andhyperfastdevelopmentofthePRindustryandparallelacademic
research and foundation of public relations as a special discipline
withinpublicstudies,inaperiodspanningalmostacentury.Theworld
economic crisis and its repercussionswhichhave caused thebiggest
crisisofthemediaindustry(primarilyintheprintmedia)ever,along
withthe digitalstormwhichhastotallytransformedtheinformation
andcommunicationchannels, aswell as theprofessioncrisis–gave
additional power to thePRandopenednew spaces for the boomof
the PR machinery. Continual shrinking of resources for gathering
and processing of information and consequential disappearance of
investigative and interpretative journalism coupled with increased
possibilities for politicians and companies to deliver their messages
directlytothepublichavecreatedaglobalmediatrendwhichspilled
overimpoverishedSerbianmediasceneoverthelastfewyears,making

itdependantonthiskindofPRcontent.

Keywords: PR, journalism, media, press, crises
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PRI JET NJE DRUŠ TVE NIH 
MRE ŽA

Sažetak: No vi na ri i PR-ov ci ne koć bi ja hu dvi je stro go odvo je ne pro-
fe si je. Vre me nom su se sve vi še pri bli ža va le, pa ta ko da nas go to vo 70 
po sto ob ja vlje nih vi je sti po tje če iz ne kog od ure da za od no se s jav no sti-
ma, a da pri tom ni tko ne op tu žu je no vi na re za ne rad ili PR-ov ce za na-
me ta nje svo jih in for ma ci ja. No, no ve di gi tal ne teh no lo gi je, a po go to vo 
druš tve ne mre že, stu bo kom su pro mi je ni le od no se. Har mo nič ni su ži vot 
no vi na ra i PR-ova ca, ko ji je po stig nut, dra ma tič no ugro ža va ju ne bro je-
ni gra đa ni no vi na ri i gra đa ni PR-ov ci ko ji, ni čim iza zva ni, vo đe ni sa mo 
svo jom že ljom za ko mu ni ci ra njem, pre pla vlju ju mre že svo jim in for ma-
ci ja ma, vr lo če sto dvoj be ne kva li te te, a če sto i ne e tič ne i ne i sti ni te. Ali, 
mre ža je slo bod na, lju di su ostva ri li slo bo du go vo ra, pa ta ko Fa ce bo ok, 
Twit ter i osta le mre že ne sa mo što ugro ža va ju kla sič ne me di je, već ih 
po ti sku ju i po sta ju glav ni iz vor in for ma ci je, čak i za no vi na re. No vi-
na ri su ta ko pr vi u lan cu ko ji su pot pa li pod utje caj druš tve nih mre ža, 
ali tma sti obla ci nad vi li su se i nad PR-ov ce, ko ji, stre pe ći ,otva ra ju 
svo je IP ho ne, Smar tpho ne i slič ne gad ge te stre pe ći je li ih ne ki na-
do bud ni kli nac ra za peo svo jim tvi ta njem i ka ko će uma nji ti šte tu od 
že sto ke kri ti ke nji ho va od no sa s kup ci ma ne za do volj ne do ma ći ce. Ka ko 
PR mo že od go vo ri ti na agre siv ne mre že i mo že li s no vi na ri ma vra ti ti 
in for mi ra nje u sta ro ko ri to? Pro ces je ne za u sta vljiv, jer teh no lo gi ju još 
ni tko ni je spri je čio. “Za u sta vi te Re u ters!” je još sa mo aneg do ta zna na 
sta rim ge ne ra ci ja ma no vi na ra i PR-ova ca. Pri la god ba no vo me, pro na-
la že nje no vih me to da, vra ća nje vri jed no sti pro fe si o nal noj, pro vje re noj 
i kva li tet noj in for ma ci ji je di na je mo guć nost. No vi na ri i PR-ov ci mo rat 
će u za jed niš tvu pro na la zi ti no ve iz ra žaj ne mo guć no sti ka ko bi zna njem 
i spo sob noš ću kre i ra nja po ru ke vra ti li vri jed no sti.

Ključne riječi: Ma sov no ko mu ni ci ra nje, no vi na ri, PR, ko mu ni ka to ri 
druš tve nih mre ža

Odnosmedija i PR-a složen je i kompliciran, te prolazi kroz
raznefaze:odpotpunerazdvojenostidobliskesuradnje,goto-
vokompatibilnosti,aliisvevišejeugrožennovimkretanjima

STJEPAN MALOVIĆ



29

STJEPAN MALOVIĆ

nadruštvenimmrežama,kojerušeprirodnimonopolnovinarai
PR-ovacanakreiranjeiobjavljivanjeinformacija.Eksplozivni
razvojdigitalnekomunikacije,naročitopojavadruštvenihmre-
ža,upotpunosti supromijenili dosadašnjeodnose.Višenema
dvojbe:došlojedonoveparadigmemasovnogkomuniciranja.1

Sen ti men tal no pu to va nje u proš lost

Ništase,dakle,nijetakobrzo,čakimunjevito,mijenjalokaošto
semijenjalomasovnokomuniciranje,atimeinovinarstvoiPR.
Utijekujednogradnogvijekapromjenesubilekorjenitei-iz
današnjegaspekta-nevjerojatne.Sredinomšezdesetihnovinar-
stvojebilovrlojasnoodređenaprofesija,ukojojsunogebile
jednaodznačajnihvrijednosti.Zaštonoge?Kakvenoge?Pano-
genovinara,jersunogebilevažnenovinarimazaobilazakgra-
daiprikupljanjevijesti.Američkiteoretičarisureporterezvali
leg men,jersuujutroodlaziliizredakcijeupotrazizavijestima.2

I unas jenovinarimaglavni izvor informacijabio razgovor s
ključnimljudimauinstitucijamaukojimasmotražiliinformaci-
je.Nijebilodovoljnotelefona,anijeihsvatkoniimao,aglavni
alatjebionotesdomaćeproizvodnje(LipaMill)inekonalivpe-
rokojejepuštalotintu.

PR-ovcinisupostojaliniuteoriji.Biloje“drugovazaduženihza
štampu”ukomitetima,unutrašnjimposlovima,upravi,aliglav-
niizvorjeuvijekbiočelnaosobainstitucije,kojajeuizravnom
kontaktudavalapodatkenovinaru.

Novinarisuškolovaniuškolicamakojesuorganiziralenovin-
skonakladničkeštamparskoprodajneradneorganizacijeirepu-
bličkeradiotelevizije.

PrvistudijinovinarstvapokrenutisupriFakultetimapolitičkih
naukasredinomsedamdesetihgodina.

PR-ajošninahorizontu.Stidljivosusejavljalenekemaleslu-
žbeitounekimdržavniminstitucijamaisnažnimpoduzećima
itousklopuodjelazamarketing.Bijahutonekizačeciglasno-
govornika,anjihovradsesvodionaodnosesmedijima.Ani
sveučilištenijeprepoznaloznačajproučavanjaodnosasjavnoš-
ću,kaoštonisunirazumjelidapostojikomunikacijskaznanost.
PrvospominjanjePR-a,alikaoodnosasmedijimapromovirao
jeprof.dr.JosipSudar,naEkonomskomfakultetuSveučilištau
Zagrebu,aliuokvirupredmetakojisusebavilimarketingom,
kojispadaupoljeekonomskih,anekomunikacijskihznanosti.
Taj pristup negativno je odredio razvoj odnosa s javnošću za

1 Malović,S.(2013)Ma sov no ko mu ni ci ra nje,Zagreb,str.85.
2 Hill,E.andBreen,J.(1977)Re por ting & Wri ting the News,Boston,p.219.
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duževrijeme.Biografijaprof.Sudaraobjavljenenawebstrani-
cinastavnikaHrvatskihstudijaSveučilištauZagrebutozorno
prikazuju:„Pripadaonojzagrebačkojmarketinškojškolikojaje
nastalaranih50-tihidominiralasvojimsmionimvizijamauloge
idjelovanjatržištaugospodarstvuiuvrijemekadasunesamo
praksa,većiznanostbileopstruiraneikontrolirane.Udruženje
propagandistaHrvatske,čijijejedanodosnivača,dodijeliomu
jenizpriznanja,a1993.iSpecijalnunagraduzaživotnodjelo
Hrvatskogudruženjakomunikatora“3

TakojePRkrenuoskrivihpremisaidugojetrebalodaseudo-
maćojznanostiodredipravomjestoodnosimasjavnostima.O
tomegovoriipodatakdajošuvijeknemamoadekvatninazivza
ljudekojisebavetomprofesijom.

Usvijetu,pogotovouSAD,PR jevećdesetljećimabio jasno
profiliranaprofesija,postojalisudesecistudijskihprograma,a
znanstvenici su intenzivno izučavalimasovnokomuniciranje i
odnosesjavnostima.

No, sovjetskimedijskimodelkoji jebioprimjenjivannapro-
storubivšeJugoslavijenijeprihvaćaoterealitete,kaonibrojne
drugekojisupočelinapodručjukomuniciranjarevolucionarno
mijenjatidruštveneodnose.

Prodor zapadnih utjecaja nije bilo moguće posve zaustaviti,
pase takopočelaprobijatisvijestu tadašnjemsamoupravnom
socijalističkomdruštvudanekinoviteti inisu tako loši,pasu
sepočelerazvijatislužbezaodnossjavnostima,aliuglavnom
kaodiomarketinga.PrevladavaojestavkakojePRbesplatno
oglašavanje.

Tadašnje novinarstvo nije ozbiljno uzimalo informacije iz tih
službi,jerjebionepisaniobičajdasnovinarimakontaktirasa-
moprvičovjekiliosobakojuonzaduži.Priopćenjazajavnosti
konferencijezanovinarebile su rijetkepojave,aprevladavali
susastanci,brifingisličnenaredbodavneformekomuniciranja
snovinarima.

Pravepromjenedogodilesusetekpadomkomunizmairaspa-
domJugoslavije,alinitadanijetoišlobrzo,jerjeratnametnuo
drugeoblikekomuniciranjasjavnosti,pasuglavniizvoripostali
opetodgovorniuslužbamakojejedržavaodredilazakomuni-
ciranje.

UHrvatskoj je tekpadomHDZ-a idolaskomoporbenekoali-
cijenavlastpočetkom2000-tegodinedošlodoprocvataPR-a.
Zapravo,nijenitojošbiopraviPR,većsusvanovoosnovana

3 http://hr.wikisource.org/wiki/Biografije_nastavnika_anga%C5%BEiranih_
na_Hrvatskim_studijima#Josip_Sudarposjećeno20.06.2013.u20h
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ministarstva imenovala glasnogovornike, čija uloga je bila da
unaprijedekomuniciranje.

No, ljudi na vlasti intuitivnomonopoliziraju javni prostor, pa
suzaglasnogovornikeimenovalinovinarkestelevizije,adobar
izgledipopularnostbijahuprvipreduvjetizadobivanjelaska-
vetituleglasnogovornice.Šefovisuidaljezadržavalipravoda
monopolizirajuinformaciju,štojepodrazumijevalonastupanje
naTV.

Sredinom devedesetih je došlo do značajnijih promjena u ra-
zumijevanjustudijanovinarstva,pasuseprvipredmeti,poput
Odnosasmedijima,iliUvoduodnosesjavnostimanašliucur-
riculumustudijanovinarstva.Itesitne,kozmetičkenovostiiza-
zvalesutektonskeporemećajeurazumijevanjusustavamasov-
nogkomuniciranja.Konzervativniprofesorimatičnihfakulteta
bijahusnažniprotivnicitakvihnoviteta.Većjeinovinarstvobilo
crvenakrpazabivšeprofesoremarksizmanaglopreobučeneu
slobodoumnefilozofe,akamolinekiPR.

Netrebaimprevišezamjeriti,jerseistodobnonaIndianaUni-
versitynovinarstvostrogodijeliloodPR-ainisuimalinikakvih
dodirnihtočakaniucurriculumu,anitisudijelilinastavnike.

Europaje,poobičaju,bilamnogorealnija,pasuugledniprofe-
sorinovinarstvapoputMichaelaKunczikaizMainzaiThomasa
BaueraizBeča,istodobnopredavaliinovinarskeiPRpredmete
tepisaliknjigeizobapodručja.

No vi na ri u de fan zi vi

Stanjenovinarstvajeloše.Ovutezunijepotrebnoposebnoela-
borirati, jer taj stavprevladavau široj javnosti,međunovina-
rima, ali imedijskim stručnjacima teprofesorimanovinarstva
imasovnogkomuniciranja.Govorimoo svjetskomfenomenu.
Najkvalitetnijesvjetskenovineproživljavajudubokukrizu,ga-
sesetiskanaizdanjakaoštojeNew swe ek,Wall Stre et Jo ur nali
novineprelazesvebržeudigitalnioblik.Nakladnicispašavaju
štosespasitimožebesmislenomtabloidizacijomisenzaciona-
lizmom.Kvalitetne novine se održavaju zahvaljujući krajnjim
naporimanakladnika.

Niunasnijebolje.Protekle,2012.Godine,uHrvatskojsuuga-
šena4lista,odkojihjejedanlegendarniVje snik,nekoćnajpro-
dornijitjednikNa ci o nal,pavrlokvalitetniFo rumikratkotrajni
projektdnevnika21 sto lje će.Rezultatjedavišeod700novinara
jenaburzirada,dasemladivrloteškozapošljavaju,tedanesta-
jusvekarakteristikekvalitetnoginezavisnognovinarstva.

Stanje u novinarstvu na prostorima bivše Jugoslavije također
nijeblistavo.
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Štojetakonesmiljenougrozilonovine?Niostalimedijinepro-
lazepunobolje.Televizije,pogotovojavne,propadaju,komerci-
jalneseborezaoglasniprihod,radiojepostaoveselijukebox,a
jedininapredujeInternet,alinesvewebstranice,većuglavnom
društvenemreže,kojesujošdalekoodtogadaihmožemosma-
tratiozbiljnimmasovnimmedijem.

Uzrokemoramoistražiti,pajetako2007.provedenovelikois-
traživanjeuHrvatskoj,BosniiHercegovini,teCrnojGori.Is-
traživalasevjerodostojnostmedija,aproveloga jevišeznan-
stvenih institucija iz ovih zemalja, koordiniranih u TEMPUS
projektu JETiC, (Journalism Education in Croatia), kojem na
čelubijašeSveučilišteuBeču,akoordiniraogajeMeđunarodni
centarzaobrazovanjenovinara(ICEJ).

Istraživanje je potvrdilo: „Opći zaključak je da su novinarski
standardiozbiljnougroženi.“4Najgorirezultatiodnosilisusena
kategoriju izvora.U analiziranim dnevnim novinama, njih 12
ukupno iz tri zemlje u kojima je provedeno istraživanje, pre-
vladavajuvijestikojeimajusamojedanizvor!Dnevnenovine
24 sa ta objavilesučak67.3članakabezizvora!Ostalednevne
novineimajujedanizvor,alineidva,štojenovinarskistandard.
UBiHjepronađeno66.13%tekstovasasamojednimizvorom,
auCrnojGorijePobjedaimala41.1%vijestisjednimizvorom,
alii25,3%bezijednogizvora!5

Rezultatinavodenazaključakda sevećina tekstovapriprema
une-novinarskimsredinama,uglavnomuraznimslužbamaza
odnosesjavnostima,kojeplasirajusolidnonovinarskiobrađene
informacije,kojeuredniciobjavljuju,nebrinućiprevišeotome
dasujednostrani,tedasu,ustvari,promocija.

Ovakvipodacinajboljeosvjetljavajusuvremeniodnosnovinar-
stvaiPR-a.NovinariprepuštajusvojprostorPR-u,aoneilipo-
laganonestajuizmedijailipakradesamonovinarskiatraktiv-
nijeteme.Sklonijisamprvojtezi,jernamjepotvrđujestanjeu
medijima.

PR u uspo nu

PR je, nakon zakašnjelog i gotovo stidljivog pojavljivanja na
informativnoj sceni, gotovo u potpunosti zavladaomasovnim
komuniciranjem.Jedanodposrednihpodatakajeisvebrojniji
prelazaknovinarauvodePR-a.Velikanovinarskaimena,ali i
jošvećibrojsrednjekvalitetnihnovinara,vrlosusedobroplasi-
raliuodnosimasjavnostima.Jedanodrazlogajeitoštosuno-
vinarivrlodobroosposobljenjezakorištenjealataPR-a.Osobe

4 Malović,S.urednik(2007),Vje ro do stoj nost no vi na,Zagreb,str.14.
5 Isto,str.16.
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koje su postalePR-ovci, a nisu imale novinarski background,
nitisu imalegdjenaučitiosnoveprofesije.Tekzadnjihpetna-
estakgodinapočelojevisokoškolskoobrazovanjezaodnoses
javnošću,štonijebilodovoljnodasenovidjelatniciosposobe.
Stogajebrzorastućaprofesijajednostavnousisavalasvekojisu
bilizainteresiraniitalentiranizatajposao.

No, profesija je pokazala sposobnost samo-organizacije. Dok
senijeupotpunostirazviosustavvisokoškolskogobrazovanja,
strukovneudrugesupočeleraznimoblicimadodatnogobrazo-
vanja,treningaidoškolovanja.

Jednaodolakšavajućihokolnostibila je i ta,dasubrojnePR
agencijebilediovelikihglobalnihkorporacija,kojesupokazale
zanimanjezastručnoosposobljavanjesvojihdjelatnika,zaraz-
likuodglobalnihmedijskihkorporacija, koje suhtjele slabije
obrazovanenovinareskojimasemoglomanipulirati.

U Hrvatskoj su se u početku osnovale dvije strukovne udru-
ge,aliubrzoseshvatilokakojetokontraproduktivno,pasada
postojiHrvatskaudrugazaodnosesjavnošću(HUOJ),kojaje
mnogoučinilanastručnomosposobljavanjutenaobjavljivanju
ključnihknjigaiudžbenikaizodnosasjavnošću.

Odprvih lutanja, kada sePR shvaćaokaoglasnogovorništvo,
ili,unajboljemslučaju,odnosismedijima,ubrzoseshvatiloda
seradiovrlosloženojiodgovornojdjelatnosti,kojajepostala
ključnausustavumasovnogkomuniciranja.Jednokratkorazdo-
bljevladalojeipomodnoshvaćanjekakojetajdobarPR-ovac
potrebandabi seumanjilaučinjenašteta,naročitoupolitici i
javnomživotu,pasepojavilakastaspin doc to rakojisudrmali
scenom,naročitoupredizbornovrijeme.

Političarimasetosvidjelo,pasupočelinemilicekoristitiusluge
spin doc to ra, koji su činili i nemoguće, samodabi svojepo-
slodavceopravdaliuočimajavnosti.Timejeotvorenjedanod
putovamanipulacije javnosti, gdje jedošlodoneprincipijelne
koalicijekojučinepolitičari,PR-ovciimediji.Svaštasedoga-
đalo,pasečakipravdalakrivicazadvostrukusmrtuprometnoj
nesrećikojujepočiniovodećipolitičar.

Ipak,pokazalosedavećinaipakshvaćaPRnadruginačinteda
suodnosisjavnostimaneštosasvimdrugo.Svjetskaiskustvasu
sepočelaintenzivnoprimjenjivati,aprofesijasepočelaobliko-
vatikaojednamoderna,značajnaikorisnadjelatnost.

Sim bi o za na po mo lu

Nekakretanjausuvremenomkomuniciranjubitnosuutjecalana
razvojnovinarstvaiPR-a,kojasuomogućilamogućusimbiozu
ovedvijenekoćjasnoodvojeneprofesije.Najprije,potrebnoje
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vrlopreciznoutvrditidaseradiodvijerazličiteprofesije,koje
subliske,kojekoristenekezajedničkealate,kojesu jakopri-
sutneumasovnomkomuniciranju,alikojesu,ipak,bezdvojbe,
različite.

Osnovnarazlikajeutomedanovinarstvoimaprvenstvenuza-
daćudaukazujenanegativnostikakobijavnostmoglaznatišto
jedobroaštojezloinatemeljutogamogladonositiživotnova-
žneodluke.Novinarstvomorabitiistinito,točno,pošteno,urav-
noteženoinepristrano.Novinardoinformacijedolazitakodaje
provjeravaiznajmanjedvanezavisnaizvora.

DjelatniciPR-atakođerinformirajujavnostodjelovanjusvoje
organizacijeilipojedincakojegzastupaju.Ioniodašiljuistinitu,
točnuipoštenuporuku.Ali,nemogubitinepristrani,jerpred-
stavljajusvojuorganizacijuizastupajunjenestavoveizbogtoga
nisuuravnoteženi.Njihovainformacijadolaziizjednogizvora
itonjihova.

Tojebitnarazlika.ProfesionalniPRnelaže.ProfesionalniPR-
ovcipoštujuetikusvojeprofesijekojaimbraniimanipulacijei
iznošenjeneistina.DugapraksaPRdjelovanjajenebrojenopu-
tapokazalakakojeistinanajboljauinformiranjuodjelatnosti
organizacije,pačak ikada jevrlobolna.Dugoročnose istina
uvijekisplati.

TosukategorijeukojimasusenovinarstvoiPRponovnopri-
bližili. Ne samo što PR-ovci znaju napisati vijest na temelju
novinarskog standarda,već je tavijest istinita i točna.Zado-
bar dio urednika to je već dovoljno da bi vijest dobila status
objavljivosti.

Pa,zaštoondamučitiseiprovjeravati jelivijestoprometnoj
nesreći kojunam je poslaopolicijska služba zaodnose s jav-
nostimanepristrana? Ili, podaci oprogramu turističkeponude
velikoghotelskogkompleksa?Ili,novipravilnikokažnjavanju
prometnihprekršaja?

Ovorazmišljanješiromjeotvorilovrataonomsilnombrojuvi-
jesti iz samo jednog izvorakoje smodetektirali istraživanjem
sadržajanovinauHrvatskoj,BosniiHercegoviniiCrnojGori.

Dakle,nijeriječospin doc tor stvu,nitimanipuliranju,većprofe-
sionalnomdjelovanjunovinaraiPR-ovaca.

I, nije to specifičnost naših medija i PR-a, već je to svjetski
trend,kojegsmo,kaoimnogotoga,nekritičkiprenijeliiobilato
koristimousvakidašnjemradu.

Ovojsimbiozipodlogujedaoirazvojmasovnogkomuniciranja
usuvremenomdruštvu.
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MajdaTafraVlahović,jednajeodosobakojesupočelekaono-
vinari, nastavile kaoPR-ovci, a sada su ugledni znanstvenici,
smatradaje„Komunikacijajekoncepcijakojomseslužemno-
geteorijeudruštvenimznanostima,noteškoćemoubilokojem
dijelu ljudske aktivnosti naći toliko nesporazuma i suprotnih
shvaćanjaotomeštojekomunikacijainakojinačinbitrebala
funkcionirati.“6

Stoga je potrebno odrediti što se podrazumijeva pod pojmom
masovnokomuniciranje.

TojedavnodefiniraonjemačkiznanstvenikMaletzke,aosnažili
suMichaelKunczik iAsrid Zipfel, „svi komunikacijski obli-
cikodkojihseizjavejavnoprenosetehničkimdistribucijskim
sredstvima (medijima) indirektno (dakle, uz prostornu ili vre-
mensku iliprostorno-vremenskuudaljenost izmeđupartnerau
komunikaciji)ijednostrano(dakle,bezpromjenaulogeizmeđu
onogakojidajeizjaveionogakojijeprima)disperziranojpubli-
ci(zarazlikuodnazočnepublike“.7

Novinari su komunikatori koji uglavnom djeluju umedijima,
znači distributivnim sredstvima koja indirektno i jednostrano
prenoseinformaciju.

PR-ovci su drugim putem krenuli u masovno komuniciranje.
Nisubiliopterećeni teškimteretomčetvrtevlasti ilisedmesi-
le,kojajeodređivaladjelatnostnovinara.Onisukomuniciranje
razvijalinavišerazinaivrlobrzosupočeliznanstvenoistraži-
vatikakoprimijenitimetodekomuniciranjananajboljinačin.

PRjeuspostaviočetirimodelakomuniciranja:publicitet,javne
informacije,dvosmjernosimetričnoiorganizacijskokomunici-
ranje.MajdaTafraVlahovićupozoravakakosuGruningisurad-
nici1995.razvili„…mješovitimodeldvosmjernihmotiva,kao
mješavinu asimetričnosti i čiste suradnje, odnosno simetričan
modelkomunikacijekojisekoristikakobiseiorganizacijaisu-
dioniciskojimaonakomunicira,pomaknuliupodručjeukojem
objestranepobjeđujuiliupodručjemješovitihmotiva.“8

Vidljivajerazlikaizmeđurazumijevanjakomunikacijeunovi-
narstvu iuPR-u.Odjednomvišenemaugroze, jednidrugima
ne konkuriraju i ne smetaju, većmogu započeti svoj suživot,
služeći na najbolji način istoj publici. Tako su informacije iz
PRizvorapreplavilemedije,adaseumedijimanisuposebno

6 Tafra Vlahović, M. (2007) Komunikacijski čimbenici u međusektorskim
partnerstvimazaodrživirazvoj,Me di A na libr.2,Dubrovnik,str.1.

7 Kunczik,M.iZipfel,A.(1998)Uvod u pu bli ci stič ku zna nost i ko mu ni ko lo gi-
ju,Zagreb,str.25.

8 Tafra Vlahović, M. (2007) Komunikacijski čimbenici u međusektorskim
partnerstvimazaodrživirazvoj,Me di A na libr.2,Dubrovnik,str.6.
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zabrinulizbogtoga,pogotovoakojetobilousklopulukrativnih
oglašivačkihposlova.

Jestdasuteinformacijeizjednogizvora,alimedijskipragmati-
čari,pogotovourednici,sliježuramenimaikažudanekeinfor-
macijeinetrebajubitibašuvijekizdvaizvora.

Novinarinisukomuniciranjeshvaćalikaodvosmjernoinisuni-
kadaimaliiskustvasaktivnompublikomkojastalnoneštoko-
mentira,imasvojemišljenje,želedasečujeinjihovstav…No-
vinarisusvojposaoshvaćalikaoistraživanje,anedvosmjerno
komuniciranje.Nakladnici također nisu zamišljalimedije kao
nekuplatformuzadebatiranjestamonekimčitateljem,slušate-
ljemiligledateljem.Čakikadasuomogućilipublicidasejavi,
tojebilokontrolirano,uspecijaliziranimrubrikamailiunekim
dijelovimaemisijauživo,aliuvijekkontrolirano.Mediji suse
mijenjali,alineusmjeruotvaranja,većsupodilazilipublicisa-
držajimazakojesumislilidaihzanimaju,pasumedijeprevla-
dalesenzacije,tračevi,prizemnisadržaji,svepodopravdanjem
„totakoželipublika“.Medijisuzapaliusilaznuspiraluizkoje
sevišenemoguizvući.Današnjasenzacijasutratovišenijei
potrebnojepronaćijošsnažnijusenzaciju.Uskorojeikravako-
jajeotelilaaligatorapostalabezveznavijest,anislavneosobe
nemoguvišeproizvestitolikoskandalakolikoihmedijimoraju
objaviti.

Umeđuvremenususepojavilimedijinainternetuiwebu.Mre-
žajekrenulaodmahnaglo,eksplozivnoibezzadrške.Klasični
medijisuubrzovidjelidanijedovoljnosamoprebacitisvojsa-
držajnaweb,većdajetoposvenovioblikkomuniciranja.Di-
gitalnakomunikacijapromijenilajesvijet.Tkotonijeshvatio,
ostaojeukamenomdobu.

Što nam do no se mre že

Digitalnakomunikacijasrušilajesveuhodaneiutabanestaze.
Novinarstvojeuvijekbrzoprihvaćalotehničkeitehnološkeno-
vitete, ali digitalno komuniciranje znači promjenu paradigme.
StaraMaletzkeovadefinicijaojednostranomiindirektnomko-
municiranjuvišenevaži.Medijisemorajuupotpunostiotvoriti
ipromijenitisvojukomunikacijuspublikom,kojaihjedosada
manje-višepasivnoslušala.Krenulojesgrađanimanovinarima,
paje južno-korejskiOh My Newsnapravioboomzahvaljujući
njihovimvijestima.No,tojetekbiopočetak.Pojavadruštvenih
mrežaupotpunostijepromijenilaparadigmumasovnogkomu-
niciranjaisasvimdrugačijeulogukomunikatora.

Novinarejepojavanovihkomunikatoražestokopotresla,alini
PR-ovcinisuboljeprošli.PR-ovcisupunokompleksnijepristu-
pilikomuniciranju,alinitonijebilodovoljno.
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Mreže su srušile snažan, pa čak i nedodirljiv položajmedija,
važnostiulogunovinaraiPR-ovaca.Sveštorade,novokompo-
niranikomunikatoritomoguboljeibrže.I,štojenajgore,nika-
daseneznaštoseučijojglaviskrivaikakoćeto„puknuti“na
facebookilitwitter.Pritom,uopćeimnijevažnojesulinekome
nanijelizlo,jesulinapravilištetu,narušiliprivatnostilipakob-
javilinetočnostineistinu.

Odgovormedijananoveoblikekomuniciranjajeutomeštose
pokušavajupozicionirati sasvojimsadržajima.Klasičnimedi-
jipožurilisunavrat-nanossasvojimwebstranicama,asadaje
nužnostbitina facebooku, twitteru iostalimmrežama.Ali, tu
susamojedniodmnogih.Gdjesuonadivnavremenakadase
upaliotelevizorisamojedanprogramjeosvijetlioekran.Atek
siromaštvonovinskogkioskailipolametradugaskalanaradio-
aparatuasamosejednastanicahvata.

Tkomože uhvatiti korak s tamo nekimklincem iz susjedstva
kojiupravopišesvojpost?Shvatitigaozbiljno?Zanemaritiu
potpunosti?Posvetitimupunupažnju?

PR-ovcisuprvishvatilidajetoneštoštomijenjanjihovpoložaj
umasovnomkomuniciranju.MajdaTafra–Vlahovićje,pišući
oprimjeninovihtehnologijanekihdavnihgodina(2007.,štoje
prapovijestzadruštvenemreže)istakla:„Direktorodnosasjav-
nošćuodgovoranjeza,barem,trirazinevirtualnogsvijeta,koje
imajusasvimkonkretneposljedicenaposlovanjetvrtkeilineke
organizacije“9

Naglasakjenasintagmi„konkretneposljedice“.Društvenemre-
ženemogusekontrolirati,papočinjenaštetasemoraublažava-
ti.Kriznokomuniciranjepostajesvakodnevica,aneizvanredno
stanje.

Posve je nebitno što pojedinac misli o društvenim mrežama,
smatra li ihneprihvatljivimili jenjihovpoklonik.Onesupri-
sutneiostatće.Možda,čakivrlovjerojatnounekomdrugom
obliku,alivišesenemožedogoditidajednailidvijeprofesije,
kaoštosunovinariiliPR-ovci,imajumonopolnadmasovnim
komuniciranjem.

Novikomunikatorisuvećpokazalisvojuizuzetnusposobnost.
Motivkojinjihpokrećečestojeizuzetnosnažanidajenjihovoj
informacijinekudrugudimenziju.

Hrvatsku,aliiširujavnost,dubokojepotresladramadjevojči-
ceNoreŠitum,kojaseteškorazboljela.Roditeljisupokrenuli

9 TafraVlahović,M. (2007)Utjecajnovih tehnologijana funkcijuodnosa s
javnostima,Me di A na libr.1,Dubrovnik,str.170.
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facebookprofilVra ti mo osmi jeh No ri na li ce NO RA FO RA Stra-
sni LAV. 

LikmaleNoreušaojeusvedomove,jerjefacebookprofil,ko-
jeg je radilamajka,ĐanaAtanasovska, vrlo brzo laj ka lo sto-
tinetisućaljudi.Prikupljenasusredstvazaliječenje,kojenije
jeftino.

Informacijesfacebookaproširilesusesvimmasovnimmediji-
ma,avijestjeobjavljenainavodećimsvjetskimmedijima,kao
štosevidiizsljedećeinformacije:„Eksperimentalnaterapijau
bolniciuFiladelfijimoglabispasitiživotpetogodišnjojdjevoj-
čiciNoriŠitumizHrvatske,kojabolujeodakutnelimfoblastič-
ne leukemije.Vijest je tokojuprenose iameričkimediji,koji
sutakođeručetvrtakpopratilidolazakdjevojčicenaliječenje.I
CBSiCNNpišudasusegrađaniuHrvatskojujedinilikakobi
prikupilipotrebaniznoszaliječenjedjevojčice.Ukratkomvre-
menunakonobjavevijestipričaohrabrojmalojNoripostalaje
druganajčitanijavijestnaCNN-u.10

Oni, koji su proživjeli obiteljske tragedije ove vrste i koji su
bili posve nemoćni, jer im sustav nije mogao pomoći, dobili
sunovenadeivjerudaljudskasolidarnostmožepomoći.Ali,
svrhaovogprimjera jeda sepokažekako„neuki“komunika-
torimoguzavladatisvjetskomjavnošću iplasiratisvojuvijest
milijunimaljudi.

Klasičnimedijinisutomogliomogućiti,baremnetako,kaošto
jetoučinilamamaĐana.Onajebezposrednika,izravno,uspje-
laproizvestisvjetskibre a king news.Kolikimjetonovinarima
uspjelo?KolikiPR-ovcusuuspjelisvijetinformiratioradusvo-
jekorporacijenatakoefikasannačin?

I,nijeĐanaAtanovskajedinakojojjetouspjelo.Internetjepun
uspješnihkomunikatora.Nekisuvećpokazali ružno liceovih
novih,neslućenihmogućnosti,pasunafacebookuitwitteruveć
objavljenelažikojesunevineljudenatjeraleusamoubojstvo.

Susrećemose,dakle,sposvenovimmogućnostimamasovnog
komuniciranja inismojošuspjelishvatitikamotovodi ikoje
suposljedice.

To su velikemogućnosti, ali i prijetnje komuniciranju.Uloga
komunikacijskeznanostijedaupozori,aliiistražuje,teuočava
ukojemsepravcurazvijekomuniciranjeiskojimposljedicama.

10http://danas.net.hr/hrvatska/cnn-hrvati-prikupljanjem-novca-za-noru-situm-
impresionirali-americke-medijeposjećeno22.6.2013.u19sati
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SOCIALNETWORKSTHREATS

Abstract

JournalistsandPRexpertswereoncetwostrictlyseparatedprofessions.
As time passed by they grew closer and today almost 70% of all
publishednewscomefromPRsources.Nobodyisaccusingjournalists
of being lazy or PR experts of being overly aggressive in imposing
their information. A peaceful harmony could be found in the print
business. But, new digital technologies, especially social networks,
have dramatically changed the relationship and harmony between
journalists and PR professionals. Numerous citizen journalists and
citizenPRequivalents,withoutanyotherreasonexcepttheirwishtobe
heard,overloadsocialnetworkswithinformationofveryoftendubious
qualityorunethicalfeatures.Nevertheless,socialnetworksarefree,we
havefreedomofspeech,andFacebook,Twitterandothernetworkshave
pushedouttheclassicalmedia.Journalistswerethefirstlineofvictims,
butblackcloudsloomoverPRprofessionalsaswell.Theyneverknow
when one kid may crucify their company on Twitter. How can PR
experts respond to aggressive network communicators and are they
capableof, togetherwith journalists, returninginformationto theold
stream?Theprocesscannotbeconsideredreversible,becausenobody
hasmanagedtostopthetechnologydevelopmentyet.Adjustingtothe
new technologies, finding new possibilities and reasserting quality
informationistheonlypossibility.JournalistsandPRexpertshaveto
findtogethernewmethodsforcreatingnewsandinformingthepublic.

Keywords:mass communications, journalists, PR, social networks 
communicators
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Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет –  
Де парт ман за но ви нар ство, Ниш
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прегледни рад

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ  
НО ВИ НА РА И ПР  

СТРУЧ ЊА КА
Сажетак:У кре и ра њу јав ног мње ња но ви нар ство и ПР слу жбе 
сва ким да ном до би ја ју све ве ћи зна чај. При пад ни ци ових про фе си-
ја упу ће ни су јед ни на дру ге, а њи хов од нос сва ко днев но по при ма 
но ве об ли ке ко је је нео п ход но кон тро ли са ти, јер по сто ји ре ал на 
опа сност да се из ро де у сво ју су прот ност. Нај ве ћи ин фор ма тив-
ни део штам пе, ра ди ја и те ле ви зи је ис пу њен је ПР ма те ри ја ли ма, 
а њи хо вом зло у по тре бом мо гу се оства ри ти ве ли ке ма ни пу ла ци је. 
Ме ди ји ма и но ви на ри ма ни је јед но став но да увек пре по зна ју че сто 
и при кри ве не ин те ре се оних ко ји их снаб де ва ју ПР ма те ри ја ли ма. 
Да би се из бе гле та кве зам ке по треб но је пу но зна ња, лич не хра-
бро сти и мо рал не чвр сти не. У ра ду су пред ста вље ни ре зул та ти 
ис тра жи ва ња о ин тер ак ци ји но ви на ра и ПР струч ња ка. Они су 
за сно ва ни на ма те ри ја лу ко ји је при ку пљен на осно ву ду бин ских 
ин тер вјуа са при пад ни ци ма ове две про фе си је. Циљ ис тра жи ва ња 
био је да се иден ти фи ку ју про бле ми чи јим се от кла ња њем мо же 
по ве ћа ти ква ли тет  ко му ни ка ци је из ме ђу но ви на ра и ПР струч-
ња ка, што све ску па тре ба да по мог не успе шно сти ин фор ми са ња 
јав но сти.

Кључнеречи: но ви на ри, ПР струч ња ци, јав но мње ње, са рад ња, 
ети ка

Увод1

Новинари иПР стручњаци суљуди који се баве сличним
пословима,збогтогасарађују,алисе,поправилу,неволе

1 ПрипремљеноуоквирупројектаТра ди ци ја, мо дер ни за ци ја и на ци о нал-
ни иден ти тет у Ср би ји и на Бал ка ну у про це су европ ских ин те гра ци ја 
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превише.Уњиховимодносимавлададинамичнанапетост,
којаје“чврстоукорењенауновинарскојкултури”.2Збогтога
сеслободноможерећидасерадио“пријатељскимнепри-
јатељима”.3

ОдносизмеђумедијаиПР-асталнопопримановеобликеи
изузетно јеважносталноконтролисатитемеђуодносе, јер
постојиреалнаопасностдасеонипретвореусвојусупрот-
ност.4УлогаПРнепрестанорасте,амладиинедовољноис-
кусниновинаринекритичкиприхватајусадржајекојиимсе
нуде,пасетакодолазидоситуацијеукојојПРможеготово
у потпуности да преузме улогу новинарства. То, наравно,
нећебитидобро,јерсуциљевиједнеидругепрофесије,ма
какосето,напрвипоглед,чинилосличним,ипакудоброј
мериразличити.

Овај радпокушава да утврдинеке од основнихпринципа
на којима почивамеђусобна сарадња припаднике две, да-
нас,свеважнијепрофесије,каоидаукаженанекеодмогу-
ћихпутевазауспостављањетаквиходносаизмеђуновина-
раиПРстручњакакојићеомогућитидаобестранеиспуне
својезадаткеуинтересуониходкојихзависе:новинариод
читалаца,гледалацаислушалаца,даклеод јавности,аПР
стручњацииод јавности,алииодруководилацатимовау
којимаделују.Дабистиглидотогциљапослужилисмосе
серијом дубинских интервјуа са припадницима ових про-
фесија.Истраживањесмообавилина југоистокуСрбијеу
три града:Нишу,ЛесковцуиВрању.Упериодуодпочет-
кадокрајамаја2013.годинеурадилисмопо10дубинских
интервјуасаприпадницимамедија,новинарима (дневнеи
периодичненовине,радио,телевизијаиинтернетсајт)иса
припадницимаПРслужби(политичкестранке,јавнапреду-
зећа,установекултуре).Испитаницимајепостављенопо10
идентичнихпитањавезанихзамеђусобниодносновинараи
ПРстручњака.

Наосновуњиховиходговоранастаојеовајтексткојипред-
стављамали покушај објашњењамеђусобних односа који
владајуизмеђуовихпрофесија.Употпуности смо свесни
малог броја обављених разговора и због тога нисмо ни

(179074),којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије.

2 Michael,R.andDavid,L.M.(1988)JournalistsandPublicRelationsPrac-
titioners:WhytheAntagonism,Jo ur na lism Qu ar terly 65,No1,USA,New
York,p.139.

3 Gavranović,А.(2006)Medijska obratnica,Zagreb,str.137.
4 Kuncik, М. (2006) Odnosi s javnošću, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,

Fakultetprometnihznanosti-Bibliotekapolitičkamisao,str.46.
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радили квантитативну анализу прикупљеног материјала,
већсеослањамонаквалитативнуанализу,каоиналично,
готово,четрдесетогодишњеновинарскоискуство,којеомо-
гућаваданашпогледнастањеуодносимаизмеђуновинара
иПРстручњакабудерелевантан.

Скуп истих зна ња

Одпрвихданаформирањаљудскогдруштвачовекјеимао
потребузакомуницирањем.Оносенајпреобављалонеар-
тикулисанимпокретимаигласовима,дабикасније,какото
кажеамеричкиантропологилингвистаЕдвардСапир(Ed-
ward Sapir), “са развојем цивилизације дошло до прогре-
сивногповећањарадијусакомуникације”.5Језикјепостајао
експлицитниобликразумевања,аписање-најпознатијама-
теријалнаформа.Никопоузданонијеутврдиогдесуикада
насталепрвеновине,пасамимтиминовинарство,алисе
садоставероватноћеможерећидасенастанакновинаве-
зујезапојавупрвихписамауМесопотамији(клинастопи-
смо)иЕгипту (хијероглифи),упериодуод4000.до3000.
године пре Христа. “Отац историје” Херодот (Ἡρόδοτος
Ἁλικᾱρνασσεύς) помиње “сатиричне новине’’ у Египту. У
РимуЦезарове“зидненовине’’писалисуac tu a rii.Уњима
суобјављиванесамовестиизСената,пасуихзвалиАкта
Сенатус(Ac ta Se a na tus).Ширењемсадржајадобилесуна-
зивAc ta di ur na (дневнаакта,новине).СматраседасуDi-
ur no rum scrip to riпретеченовинара.Извеснојејединотода
сууXIIIвекунасталепрвеписаненовинеитоуЕнглеској,
НемачкојиИталији,дабикаснијеуXViXVIвекуВенеција,
Амстердам,Келнидругиградовиидржаверазвилисистем
преношењаинформације.Свеје,наравно,кулминиралопо-
сле1411.годинекадајеЈоханГутенберг(JohannesGensfle-
ischzurLadenzumGutenberg,правопрезимеГенсфлајш)из-
умеоштампарскупресу.

Паралелносапојавомновинаиновинарствастварана јеи
потребазаПРслужбама.Сматраседасупретечеданашњих
стручњаказаПРвладаристареГрчкеиРимакојисунараз-
неначинепокушавалидадобијуподршкусвојихграђана.У
XVIIвеку,захваљујућиКатоличкојцркви,појавиосеитер-
минпропаганда.Црквајетадаосновала“Заједницузапро-
паганднирејтинг”(Congregationdepropagandefide)којасе
бавилапропагирањемодносноширењемвере.Тридесетих
година прошлог века због снажног индустријског развоја
исвојеврснедемократизациједруштвадошлоједоснажне

5 Sapir,E.(1921)Language:Anintroductiontothestudyofspeech,NewYork:
Harcourt,BraceandCompany,pp.24-32.
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афирмацијеПРидоњеговогјакогутицајанановинарство.6
НешторанијеМаксВебер(MaxWeber),усвомесеју“Поли-
тикакаопозив”, саопштеномстудентиманаУниверзитету
уМинхенујануара1919.годинепоставиојепитањеотоме
какоштампа долази до информација које нуди публици и
косузаправоизворивести.7Испоставилосетада,алиика-
снијеитоумногооштријојформидајеиницијативајавног
обавештавањасаштампе,односноновинарапрешлаувели-
којмеринаПРслужбеињиховаудружења.Заправо,медији
сулаганопочелидасепретварајууапараткојисувештиПР
специјализантикористилизанаметањеинформација,алии
коментара који су били у службиразличитихполитичара,
привредникаидругихкојесузаступалиприпаднициПР-а.
Наравно,притомејеостало,аиданасјесте,отворенопита-
ње:коликонамразличитеслужбедржаве,политичкихстра-
нака,привредеилипојединацамогунаметнутидамислимо
оноштоонижеле.

УправозбогтогазанимљивјеодносизмеђуновинараиПР
стручњака.Унашојпраксиусталилосемишљењеданови-
наринаПРрадникегледајукаонадодатнупрепрекууоба-
вљањусвакодневногпосла.Немалибројновинарапокуша-
вадазаобиђеПРслужбеидауспоставидиректанконтакт
сеособамакојесеналазеначелукорпорација,политичких
странака,државнихоргана...Истовремено,многиПРрад-
ници у срединама у којима радешире негативну слику о
новинарима.Проглашавајуихнедобронамерним,некомпе-
тентнимособама.

Новинари припадницима ПР служби упућују низ замер-
ки међу којима се посебно истичу оне према којима ПР
службеницинезнајупренетиинформацијунанајпогоднији
начин, јер саопштење замедијенеможебитиистоакосе
радиоштампи,радијуилителевизији;такође,поњиховом
мишљењууописупослаПР-ајепрећуткивањеважнихчи-
њеница;ПР-иновинариманикаданисудовољнобрзи,нити
ажурни,неводерачунаомедијскимроковима,саопштења
суимдуга,неписменису,преписујуматеријалесвојеорга-
низације, нису креативни, досадни су јер стално зову но-
винаре и интересују се да ли ће доћина конференцију за
штампу...8

6 СматраседајетерминПР,коднаспреведенкао“Односисјавношћу”
најранијекоришћенуСАД,аупотребиогајеТомасЏеферсон(Thomas
Jefferson)америчкипредседникуговорууКонгресу1807.године

7 Weber,M.PoliticsasaVocation,(2004)The Vo ca tion Lec tu res,USAIndiana
Indianapolis:HackettPublishingCompanypp.78.

8 Biondić, I. iCigler,R. (2008) Inventuraodnosanovinar–PR,Me di a na li,
Vol.2,br.3,Dubrovnik,str.39-49.
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ПР службеници немају високо мишљење о интелектуал-
нимспособностимановинара.Мислеоњимакаописцима
опште праксе који имајушироко али плитко знање, да су
недовољноупућениутемуокојојпишу,пристраснису,ни-
сусамостални,најчешћепишупоупутствимауредничким,
власничким или спонзорским, гњаватори су, лењи и уми-
шљени,свежелеодмах,анајвишеодсвегасензацију–вест
којунеманико,неодговорнису,таштиипоткупљиви...9

Такваразмишљањасвакакопроизилазеизделимичноразли-
читихциљевакојеимајуприпаднициоведвепрофесионал-
негрупације.Докјеновинарима,теоретски,циљистинито,
објективно,поштено,правовремено,ачестоиексклузивно
обавештавањејавности,дотлеПРстручњациимајуциљда
створепозитивнусликуоорганизацијиилипојединцукога
заступају.Притомсеупотребљавајумногасредства,одко-
јихсенеканалазесдругестранеетике,посебноновинарске.
“Обмањивањеиприкривањекарактеристична суобележја
односасјавношћу.ПРјеигракојојјециљутицатинајавно
мњење”.10

Амерички лингвиста и филозоф Ноам Чомски (Noam
Chomsky)сматрадамедијиСАДнедоприносефункциони-
сањукритичкејавности,већманипулативној,натехникама
ПР-азаснованој,изградњисагласностиускладусаинтере-
симакапиталистичкоголигопола.11

Реклобиседасенатајначинстварасликаукојојсумеди-
јипозитивни,јерслужеопштемдобру,аПРнегативан,јер
служипартикуларниминтересима.Такав закључак јепре-
вишеуопштен,алиреалнаопасностодгубљењааутономије
медијакрозпојачаниПРипакпостоји.Несумњивоједасе
оведвепрофесијепреплићу.Скупуосновиистихзнањаиз
новинарстваикомуниколошкихдисциплинапримењујесеи
уПР-у.Самоодпрофесионалнеоспособљеностииспрем-
ностиновинаразависикакоће,односноукомобликућена
ступцимаштампе завршитињемупретходно“спакованаи
презентована”корпорацијскаиличакличнаприча.12

Кре ди би ли тет и ре пу та ци ја

У истраживању које смо обавили дошли, смо до зани-
мљивиходговоракојиодсликавајутренутностањеодноса

9 Исто.
10Kunczik,M.(decembar2007)PR–Odnosisjavnošću,Li der,Zagreb
11Čomski,N.(2002)Mediji, propaganda i sistem, Zagreb,str.46.
12Kljajić, V. (2009) Novinarstvo u službi PR-a i marketinga, Godišnjak,

Beograd:UniverzitetuBeogradu,Fakultetpolitičkihnauka,str.383.
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између новинара иПР стручњака. Постављали смо иден-
тична питања припадницима обе професионалне групе и
добилиследећеодговоре:

1. Ка ко ви ди те од нос но ви на ра и ПР струч ња ка?

Новинарисууглавномодговаралида јетоодноссарадње,
алиданикададокрајаневерујуПРслужбама,тедасвењи-
ховеинформацијетребапроверити,бариз јошједног,али
поузданогизвора.Једанбројиспитаникаупрвипланјеис-
тицао контролну улогу коју новинарство има у односу на
власт,каоидасеонанеможеостваритислепимпреноше-
њемоногаштоПРслужбесаопштавају.

ПРспецијалистисуистаклидасановинаримаморајудаса-
рађују и да непрекидно покушавају да самање или више
успехаостваредвострукукомуникацијусањима,односно
даимувекбудуна услузи.Припаднициовепрофесије су
истаклидасеиониборепротивдезинформација,алидато
недовољно добро обавештени новинари упркос њиховом
трудууспевајудапротуреумедије,паодтогаштетуимају
иједниидруги.

2. Да ли је од нос но ви на ра и ПР струч ња ка до кра ја отво рен 
и по штен?

Новинарисутврдилидатунемамногопоштења,даПРслу-
жбепоправилу скривају одњих свеинформације које на
билокојиначинмогубитинегативнепоонеорганизације,
фирме или појединце које заступају, а да истовремено ни
онинисупревишеотворенипремаПРрадницима,јербина
тајначинмоглидасебинаправеневољекојебиихстиглеу
видуполитичкихидругихпритисакаодразличитихмоћни-
какојебиПРобавестиоонамерамановинара.

ПРстручњацисуистицалиданемогубашувекбитидокра-
јаотворени,јеркодњиманадређенихимадостанеразуме-
вањазаобављањеновинарскогпосла.Многипокушавајуда
својеслабостиприкрију,пазбогтогазахтевајуодПРслу-
жбедаизбегнеодговоренапровокативнапитања.

3. Шта је у од но су но ви на ра и ПР струч ња ка нај ва жни је?

Новинарисувећинскисматралидајетокредибилитетизво-
раинформисања,односноПРстручњака,односноповерење
којесестичеумеђусобномконтакту,каоиправовременост
добијениходговора.Наиме,новинарскипосаотеснојепо-
везансароковимаизатосучестизахтевидаимсе,унера-
зумнократкомроку,пружеконкретнеинформације.ОнаПР
службакојаутомеуспе,високојекотиранауновинарским
круговима.



47

ЗОРАН АРАЦКИ

ПРрадницису,такође,истаклиповерењекаозначајнуосо-
бинуновинара,алиимјеупрвомпланукомпетенцијаире-
путација новинара. Они су оценили да међу новинарима
имадостанеискуснихљуди,дасечесторадио“универзал-
нимнезналицама”идаимјезбогтогапосаознатноотежан.
Самодоброинформисаниновинари,зналципрофесијекојој
припадајуиокојојизвештавајуимајудобрупозицијукод
ПРстручњакаионисањимарадосарађују.Такође,битан
јеиугледмедијаујавности,безобзиранањеговутренутну
позицијунатржиштумеренутиражомилигледаношћу,од-
носнослушаношћупрограма.

4. Да ли са оп ште ња ПР слу жби олак ша ва ју или не по сао 
но ви на ра?

Новинарисупотврдилидајенајвећибројсаопштења,које
добијају изПР служби, написан бирократским а не нови-
нарскимстиломидатоотежавапроцесприлагођавањаза
објављивањеумедијима.Овосепосебноодносинасаоп-
штењаПРслужбиполицијеиправосуднихоргана,којисе
служепревишеускомтерминологијомзачијејеразумевање
потребнобитидобарправнистручњак,штонајвећибројно-
винараније.Такође,онитврдедамногипредставнициПР-а
најважнијестварикојеимајудасаопштенеистичуупрви
план,пајезбогтогапотребнодоставременадасетаквоса-
општењепреради.Препорукановинараједасесаопштења
пишубезнепознатихскраћеницаитехничкихизраза.

Надругојстрани,представнициПРтврдедапримедбена
њиховасаопштењадолазеодонихновинаракоји“желесве
наготово”иодонихкојинисудобрипознаваоцинитисвог
заната,нитиобластиокојојпишу.Ониистичудаједавно
прошловремесвезнајућихновинараидабиупркосопштој
економскојкризи,којајепогодиласве,паимедијскекуће,
билопотребнодасеизвршиспецијализацијановинара.Нај-
већидобитниктаквеспецијализацијебилабијавностучи-
јеминтересурадеиПРслужбеиновинари.

5. Да ли по сто је про бле ми са ци ти ра њем?

Новинаритврдедајеуинтересуњиховепрофесиједауме-
дијимаимаштовишецитатасаговорника.Такосеповећава
аутентичносттекстоваи јасноуказујенаизвореинформа-
ција.Међутим,ПРслужбереткообезбеђујукомпетентнеса-
говорнике,асамиизбегавајудабудуцитираниумедијима.
Последњихгодинадошлоједопроменатаквепраксекада
се ради о конференцијама заштампу политичких страна-
ка, гдеПР службеници не скривају свој идентитет, док је
ван конференција ситуација другачија - ПРпружа подат-
ке,алињеговиљудиидаљеинсистирајунаанонимности,
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пауколикојеинформацијазначајназајавностновинарисе
позивајуна“анонимнеипоузданеизворе”илибезпитања
цитирајуонељудеизПР-асакојимадугосарађују.

ПредставнициПРтврдедаимнеовлашћеноинетачноци-
тирањеумедијимадоносипроблемекодшефова.Ониис-
тичу да многи од шефова немају довољно разумевања за
представникемедијаидажелепосвакуценудаихизбегну.
ЗбогтогавећинапредставникаПР-аизбегавададајеизјаве
новинарима.Неслужбениразговорисановинаримасупри-
сутни,алијеопштемишљењедаихтребаизбегавати,јерод
њихПРможеиматисамоштету.

6. Да ли сте се не ка да у ко му ни ка ци ји но ви нар – ПР слу жи ли  
увре дљи вим ре чи ма и ка ква је би ла ре ак ци ја?

Свиновинарисууинтервјуиманавелидасеониличнони-
кадаукомуникацијисаПРслужбеницима,најавнимскупо-
вима,нисуслужилиувредљивимговором,алидајетаквог
понашањабилоондакадаје,вантаквогскупа,траженди-
ректниодговорнанекоодпитањакојејепоставиларедак-
ција,аПРслужбесеоглушилеотакавзахтев.Тосеправда
недостаткомвременадаседођедоинформацијеисталним
притискомредакциједасепосаообавиуодређеномроку.
“После свега остајали смопријатељи”навело је неколико
новинара,указујућиначињеницудајекодПРслужбеника
биловишетолеранцијенегокодновинара.

ПРслужбеницисунагласилидасуувишенавратабилисуо-
ченисанезадовољством,паигрубимречима,новинаразбог
немогућности да им у краткомроку обезбедежељенуин-
формацију,алидаонитаквапонашањаразумеју, јерим је
посаоновинарадобропознат.Највећибројјеистакаодасе
сановинариманетребапрепирати,јерје,ипак,њиховареч
последња.

7. Да ли сте као но ви на ри би ли за до вољ ни до би је ним од го-
во ри ма, а као пред став ни ци ПР-а  по та вље ним пи та њи ма?

Новинарисупотврдилидасууглавномбилизадовољнидо-
бијенимодговорима на постављена питања, али да, поне-
кад,збогкраткоћевременапредвиђеногзаконференцијеза
штампу,неуспевајудадокрајарасветлепроблемзбогкога
судошлинаконференцију.Такође,већинајенавеладакон-
ференцијузаштампунесматрапогоднимместомзапоста-
вљањешкакљивихпитања, јерсеондамногогубинаекс-
клузивитету,докогајеновинаримавеомастало.

ПредставнициПР-асуистаклидасучестобилиуприли-
цидаодновинарадобијајунедовољнојаснапитањаидасу
због тогапринуђенидадају краткеодговоре којима седо
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крајанерасветљавапроблемокомесеради.Они, такође,
истичудановинаридођунаконференцијузаштампу,која
имаунапредодређенутему,аондапостављајупитањавеза-
назасасвимдругутему,штоихпонекаддоводиуситуацију
даморајујавнопризнатикаконезнајуодговорнапоставље-
нопитање.

8. Да ли сте не ка да као но ви нар, од но сно пред став ник ПР 
би ли на “пра зним” кон фе рен ци ја ма?

Новинари су нагласили да се последњих година усталила
пракса,посебнокодпредставникастранаканалокалномни-
воу,дапосвакуценудржеконференцијезаштампуједном
недељноидазбогтогаимаслучајевадасеодржавајутако-
зване“празне”конференцијечијијеискључивициљслика-
ње замедије анебилокаквосаопштавање,иоле, важније
чињенице.Таквупраксуониоцењујунеприхватљивом.

ПР специјалисти наглашавају да “празних” конференција
има,алидазањиховуорганизацијунисуониодговорни,већ
њиховишефовикојинесхватајудокрајасуштинуодносас
јавношћу.НајвећибројпредставникаПРоцениоједабиби-
лодалекобољекадабисеконференцијесазивалесамоонда
каднебипостојалидругиначинидасемедијиманавреме
дотуризначајнавест.Конференцијесу,поњима,оправдане
самоу сложенијимситуацијамакадаодређену тему треба
потанкообрадити,односнообјаснити.

9. Да ли у од но си ма но ви на ра и ПР струч ња ка има еле ме на-
та ко руп ци је?

Новинаринисукрилиподатакдајетешкаматеријалнаси-
туацијаудржавиучиниладамногиодприпадникањихове
професије постану подложни корупцији, а да такву ситу-
ацију вешто користеПР стручњаци.Позиви на ручкове и
вечере,излете,паидужапутовањасвесучешћи.Заузврат,
имплицитно,никонетражиништа,алипремаоценинови-
нараготоводасеподразумеваблагонаклонставпремадо-
маћинима,понекадпрећуткивањенепријатнихвести,непо-
стављањепровокативнихпитања...Посебно је занимљиво
дасуновинариуинтервјуиманавелидаимаслучајевада
ПР службе појединих фирми формирају такозване “базе”
новинара.Њихчинеспецијалноодабраниновинари,посеб-
нозначајниодређенимПРслужбама.Таквиновинариима-
јуспецијалнистатус,њимасепрвосервирајуексклузивне
информације,сањимаседоговарастратегијанаступауме-
дијима,ањимасенереткочинеизначајнипоклони,какоу
видупутовања,такоиувидуновца.
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ПрипаднициПРслужбесу,уодговорима,овутемуизбега-
вали.Већинањих јенавеладаприближавањановинарима
има,алидасетонеможеназватикорупцијом,већпресвега
добромпословномпраксом.

10. Да ли би сте ме ња ли про фе си ју но ви на ра за ПР и обр-
ну то?

Већинскиодговорновинаранаовопитањебиојепозитиван.
Искључивиразлогтомејестетешкаматеријалнаситуација
укојојсеналазисрпсконовинарство,доксеоцењуједаје
ситуацијауфирмама,установамаиполитичкимстранкама
којеимајуПРслужбезнатнобоља.Тоје,наравно,иразлог
штојепоследњихгодинамногоновинарапрешлоуредове
ПР-а.Другиодразлогакојиновинаринаводезатаквуодлу-
ку јесусталнипритисциполитичараивласникамедијана
њих,пајетаконекадаслободнапрофесијакоја,јеконтро-
лисалавласт,сведенанапослушничкинивоукоместручна
знања,креативностикомпетентноствишенеиграјубитну
улогу.

ПредставнициПРслужбесумањинскибилиопредељениза
прелазакуновинарскередове.Једанбројњихвећсеогле-
даоуновинарскимпословима,паимпрелазакуновинаре
непредстављаизазов.Онисуистицалидасеињиховрад
одвијаподпритисцимашефова,одкојихмногинемајувезе
сазадацимаслужбекојасебавиодносимасјавношћу,али
дајетопосаоукомесумногорастерећенијиодновинара,у
комесустреснеситуацијеређеикојиседанасматеријално,
углавном,вишевреднујеодновинарског.

За кључ на раз ма тра ња

Наосновусвегаштојенапредречено,апосебнонаосно-
ву обављеног истраживања, могуће је извући неколико
закључака.

Кључне речи које повезују припаднике обепрофесије, за-
правосутолеранцијаиповерење.Толеранција јенеопход-
на, јер је потпуно јасно да новинари иПР стручњаци де-
лујуу узајамно зависномикорисномодносу,понекадкао
противници,ачешћекаоколегекојесарађујуувластитом
интересу.Догађа се, понекад, даПР службенициманипу-
лишу медијима, јер могу контролисати приступ изворима
информација, али исто тако, повремено, имедији ометају
напореПР-адаснекиминформацијамадоспејудојавности.
Збогтогајепотребанобостранотолерантанодноскакоби
сеситуацијасмирилаисарадњанаставила,пресвегауин-
тересујавности.ЈериПРспецијалистииновинарисамосу
посреднициупреношењузначајнихвести,чијициљмора
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бити:проследитијавностиправовремену,прецизнуитачну
информацију.

Наквалитетизвештавања,украјњемслучају,удобројме-
ри, утичу и односи између новинара и ПР специјалиста.
Тачност и правовременост извештавања у медијима није
искључиво резултат рада самог новинара. Због тога је од
изузетногзначајадаизмеђуприпадникаоведвепрофесије
будеизграђенодносповерења,разумевањациљеваобепро-
фесије,заједничкоинсистирањенависокимстандардимаи
достојанствупослакојиобављају.

Припадници обе професије, као посебно значајне одлике
новинара иПР стручњака, истичу информисаност, компе-
тентност и стручни ниво сарадње. То би требало да буде
основаинтеракцијеизмеђукомуникационихпартнера.При
томважнаулогаприпадаличнимквалитетима,каконови-
нара, тако иПР стручњака, јер одњих зависи потенцијал
закомуникацију.Познавањетеме,добрознањеметодако-
муникације, активностновинара, значајноувећавајуњего-
вешансезадоброобављањепосла,док,обрнуто,немари
неспособност у руковању понуђеним информацијама, мо-
гузначајнодасмањеуспешностсарадњеновинараиПР-а.
Сличнотоме,иПРстручњацимогудапоправесвојешансе
зауспехупослусамедијимауколикопоседујунекеодна-
веденихквалитета.Главникатализаториовогпроцеса јесу
знање,ефикасностурадуирасположивостзакомуникацију.

ОбефункцијеиновинарствоиПРизузетносузначајне.Ме-
ђутим,њиховостапањесемораспречити,јербиутомслу-
чајуобепрофесијебиленагубитничкојстрани.Медијима
сетакоодузимадеоверодостојности,обичниљудипрестају
даимверују,аакосеутомепрепознају“прсти”ПР-а,онда
светопрерастаудруштвенуаномалију,штонијеуинтересу
ниједних,нидругих.

НашејемишљењедановинарииПРстручњациморајуочу-
вати самосталност у раду и уз велику дозу толеранције и
стрпљивости, каои, узмаксималнопридржавањеетичких
стандардаобепрофесије,наставитидасарађују,какобијав-
ност правовремено и истинито била информисана о свим
значајнимпитањима.



52

ЗОРАН АРАЦКИ

ЛИТЕРАТУРА:

Biondić,I.iCigler,R.,(2008)Inventuraodnosanovinar–PR,
Me di a na li,Vol.2,br.3,Dubrovnik

Gavranović,A.(2006)Medijska obratnica,Zagreb:Sveučilišna
knjižarnica

Kljajić,V.(2009)NovinarstvouslužbiPR-aimarketinga,Godišnjak,
Beograd:UniverzitetuBeogradu,Fakultetpolitičkihnauka

Kunczik,M.(2006)Odnosisjavnošću,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,
Fakultetpolitičkihznanosti–BibliotekaPolitičkamisao

Michael,R.andDavid,L.M.(1988)JournalistsandPublicRelations
Practitioners:WhytheAntagonism,Jo ur na lism Qu ar terly 65,No1,
USANewYork

Sapir,E.(1921)Lan gu a ge: An in tro duc tion to the study of spe ech,
NewYork:Harcourt,BraceandCompany

Chomsky,N.(2002)Mediji, propaganda i sistem,Zagreb:Štočitaš

Weber,M.(2004)PoliticsasaVocation,The Vo ca tion Lec tu res,USA
IndianaIndianapolis:HackettPublishingCompany

ZoranAracki
UniversityofNiš,FacultyofPhilosophy,Niš

JOURNALISTSANDPREXPERTS
COOPERATIONPRINCIPLE

Abstract

JournalistsandPRexpertsdailygainonimportanceincreatingpublic
opinion. Members of these professions are directed to each other
andtheireverydayrelationshiptakesonnewforms.Theseshouldbe
controlled since there is a real danger of their degenerating into the
very opposite. The greatest part of all informative press, radio and
television programs is filled with PR material and by their misuse,
heavymanipulationsmayoccur.Itisnotalwayseasyforthemediaor
thejournalisttorecognizeoftenhiddeninterestsofthosewhosupply
PRmaterials.Inordertoavoidsuchtrapsitisnecessarytohavevast
knowledge,personalcourageandmoralstamena.Thisworkpresents
researchresultsontheinteractionofjournalistsandPRexperts.They
arebasedonmaterialcollectedbyin-depthinterviewswithmembers
of both professions.The research aims to identify the problems that
endanger the quality of communication between journalists and PR
experts, in order to improve their cooperation and help successful

informingofthegeneralpublic.

Key words: journalists, PR experts, public opinion, cooperation,  
ethics
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ПР O MEДИJИMA И  
MEДИJИ O ПР-У

Сажетак: Oднoси с jaвнoшћу, кao плaнирaнa, двoсмeрнa 
кoмуникaциja кoмпaниje кojoм сe упрaвљa, упућeни су нa кaнaлe 
кoмуникaциje мeђу кojимa су мeдиjи вeрoвaтнo нajвaжниjи 
пут кojим сe стижe дo примaлaцa пoрукa кojимa ПР утичe нa 
jaвнo мњeњe. Meдиjи, кao прeнoсиoци тих пoрукa, свe вишe су 
упућeни нa спeциjaлизoвaнe кoмпaниjскe службe зa oднoсe с 
jaвнoшћу или aгeнциje кoje у имe кoмпaниja упрaвљajу њихoвим 
кoмуникaциjaмa. Кaкo су мeдиjи пoстaли, нe oд jучe, jeднa oд 
нajбитниjих циљ них групa кoмпaниja, oднoси с мeдиjимa су 
пoстaли jeднa oд нajвaжниjих aк тивнoсти ПР стручњaкa. Ta вeзa 
приврeдe и мeдиja и упућeнoст jeдних кa другимa у трaнзициjи 
пoстaje joш jaчa, jeр привaтизaциja мeдиja дoнoси и свe вeћи 
утицaj oглaшивaчa нa урeђивaчку пoлитику. У трaнзициjи и 
привaтизaциjи срп ских мeдиja, у кojимa су гoтoвo свe нajвaжниje 
нoвинe и TВ стaницe у рукaмa стрaних влaсникa (или им сe нe 
знajу влaсници), нoвинaри су пoстaли трoшaк, пa сe смaњeњe 
рaсхoдa пoстижe aнгaжoвaњeм слaбo плaћeних, хoнoрaрнo 
aнгaжoвaних и eкoнoмски зaвисних нoвинaрa. Taкви нoвинaри и 
мeдиjи су лaк плeн oглaшивaчa кojи пoсрeдствoм ПР стручњaкa 
ути чу и нa урeђивaњe мeдиja. Нeсхвaтaњe знaчaja ПР-a, oднoснo 
нoвинaрствa, нeoбрaзoвaнoст или oбрaзoвaњe крoз курсeвe, низaк 
прoфeсиoнaлни нивo ПР стручњaкa и прeдстaвникa мeдиja, 
нeaдeквaтнe зaрaдe, нeсигурнoст рaднoг мeстa, нeпoвeрeњe, 
нeстручнoст и нeпoзнaвaњe прoцeсa рaдa, зajeдничкe су oцeнe 
и ПР стручњaкa o стру ци и сaрaдњи сa мeдиjимa и нoвинaрa o 
свojoj стру ци и сaрaдњи сa ПР стручњaцимa. To су пoкaзaлa 
двa истрaживaњa кoja je крajeм 2012. и пoчeт кoм 2013. гoдинe 
спрoвeлo Друш твo Србиje зa oднoсe с jaвнoшћу (ДСOJ) зajeднo 
сa Удружeњeм нoвинaрa Србиje (УНС), Нeзaвисним удружeњeм 
нoвинaрa Србиje (НУНС), Нeзaвисним друш твoм нoвинaрa 
Вojвoдинe (НДНВ), Aсoциjaциjoм мeдиja и Лoкaл прeсoм.
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Кључнe рeчи: однoси с jaвнoшћу, мeдиjи, oглaшaвaњe, утицaj, 
oбрaзoвaњe, прoфeсиoнaлнoст

Mнoгoбрojнe су дeфинициje oднoсa с jaвнoшћу (Public
Relations). Прeмa Eдвaрду Бeрнajсу, кoгa смaтрajу
oснивaчeм сaврeмeних oднoсa с jaвнoшћу, пoстoje
„три глaвнa eлeмeнтa ПР-a, стaрa кoликo и друштвo:
инфoрмисaњe људи, убeђивaњe људи и пoвeзивaњe љу-
ди jeдних с другимa“1. Прeмa Гринeру, тo je „пoзитивнo
прeдстaвљaњeoргaнизaциjeуњeнojсвeукупнojjaвнoсти“2,
aли и „упрaвљaњe кoмуникaциjoм измeђу oргaнизaциje и
њeнeпубликe“3.ФрeнкВ.Џeфкинссмaтрaдaсe„oднoсис
jaвнoшћусaстojeoдсвихoбликaплaнирaнoгкoмуницирaњa,
унутрaшњeг и спoљaшњeг, измeђу пoслoвнe oргaнизaциje
и њeзинe jaвнoсти, у сврху oствaривaњa спeцифичних
циљeвaкojисeтичуњихoвoгузajaмнoгрaзумeвaњa“.4Свe
тeдeфинициje,кaoимнoгeдругe,пoкушaлисудaoбjeдинe
ПР прaктичaри у слeдeћу дeфинициjу: „Прaксa oднoсa
с jaвнoшћу je умeтнoст и друштвeнa нaукa aнaлизирaњa
трeндoвa, прeдвиђaњa њихoвих пoслeдицa, сaвeтoвaњa
рукoвoдствaoргaнизaциjeипримeнaплaнирaнихпрoгрaмa
aктивнoстикojићeслужитиинтeрeсимaкaкooргaнизaциje,
тaкoи jaвнoсти“5.To jeи „умeтнoстдa сeљудимaпoнудe
рaзлoзидaувeрeсaмисeбe“.6

Кaкo сaврeмeнo дoбa дoнoси и нoвe трeндoвe у
кoмуникaциjaмa,Aмeричкoдруштвoзaoднoсeс jaвнoшћу
(PRSA–PublicRelationsSocietyofAmerica)утврдилoje2012.
гoдинeслeдeћудeфинициjу:„Oднoсисjaвнoшћусупрoцeс
стрaтeшкoг кoмуницирaњa кojи грaди узajaмнo кoриснe
oднoсeизмeђуoргaнизaциjaињихoвихjaвнoсти“.7Сoбзирoм
дa сe гoтoвo свe дeфинициje бaзирajунa кoмуникaциjaмa,

1 Миросављевић, М. (2008) Од но си с јав но шћу, Бања Лука: Бесједа,
стр.23.

2 Исто,стр.26.
3 Исто.
4 Исто,стр.27.
5 Међународна конференција о односима са јавношћу, Мексико Сити,

1978.
6 Levine,M.Gu er ril la P. R. Wi red,17.jun2013,http://www.poslovnaznanja.

com/objavljeni-autorski-tekstovi/com-magazin/35-sta-je-pr-online-public-
relations.htm

7 PRSAje2011.годинеспровелакампању„Одређивањеодносас јавно-
шћу“(PublicRelationsDefined).Утомеимјепомоглојош12струков-
нихорганизацијаиудружењакојаокупљајустручњакеизцелогсвета.
Почеткоммарта2012.представилису тридефиницијекоје суушлеу
ужиизбор.Одоко1.500пристиглиходговора,готово50одсто(46,4%)
изабралојецитиранудефиницију.
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нeчудитрeнддaсeoргaнизaциoнejeдиницeукoмпaниjaмa
или институциjaмa кoje кoмуницирajу сa jaвнoстимa
нaзивajу ,,сeктoри зa кoмуникaциje” или ,,кoрпoрaтивнe
кoмуникaциje”.

Дилeмe нeмa – oднoси с jaвнoшћу су кoмуникoлoшкa
дисциплинa и прeдстaвљajу ,,упрaвљaњe кoмуникaциjoм
измeђу oргaнизaциje и њeнe циљнe jaвнoсти”8. Бeз тe
,,кoмуникaциjeнeмaмeђуљудскихoднoсa.Joшкoнкрeтниje:
гoтoвo дa нe пoстojи људскa кoмуникaциja бeз eлeмeнaтa
ПР-a”9.

Oднoси с jaвнoшћу eгзистирajу у jaвнoм, привaтнoм
и нeпрoфитнoм сeктoру, у влaдиним институциjaмa и
нeвлaдинимoргaнизaциjaмa.Свисусхвaтилидaмoрajудa
упрaвљajукoмуникaциjaмaидaoдуспeхa тoгупрaвљaњa
зaвиси и успeшнoст рeaлизaциje њихoвих плaнoвa. Сви
дaнaсжeлeдajaвнoстимaлeпoмишљeњeoњимa,дaимajу
дoбaримиџ,дa стeкнурaзумeвaњeипoдршкурaзличитих
jaвнoсти зa oствaрeњe зa њих знaчajних плaнoвa. Кo
гoд нeштo рaди жeли дa спрeчи пojaву прoблeмa кojи
угрoжaвajу рeaлизaциjу пoслoвних циљeвa. Oни нe жeлe
дaихбилoкooмeтaуoствaрeњупoстaвљeнихциљeвa.Зa
тoсуимпoтрeбниoднoсисjaвнoстимaнaкojeсуупућeни,
кaнaли кoмуникaциje кojимa сe стижe дo примaлaцa
њихoвихпoрукaиaлaтикoмуникaциjeкojeзнajудaкoристe
стручњaцизaoднoсeсjaвнoшћу.

Крeирaњa jaвнoг мњeњa нeмa aкo oргaнизaциja, влaдинe
илинeвлaдинeoргaнизaциje,чeкajудaсe jaвнoстњoj jaви
сa свojим питaњимa и интeрeсoвaњимa. Стoгa, oднoси с
jaвнoшћумoрajубитипрoaктивни,дaплaнирajу, крeирajу,
упрaвљajу,кoнтрoлишуиeвaлуирajукoмуникaциjeaпoтoм
дaпрeдлaжуунaпрeђeњaиoпeткрeирajу,упрaвљajу…Aкo
стaнуичeкajудaсeнeкoзaинтeрeсуjeзaoнoштooнирaдe,
њихoвим кoмуникaциjaмa ћe упрaвљaти други. Прe свих
мeдиjи или интeрeснe групe кoje стoje изa мeдиja или су
утицajниoглaшивaчиутиммeдиjимa.

Oднoси с мeдиjимa

ИaкooднoсисмeдиjимaнисуjeдинaaктивнoстПРoдeљeњa,
нити je тo jeдини кaнaл кoмуникaциje кojим сe пoрукe
прeнoсe дo слушaлaцa, глeдaлaцa, купaцa, чињeницa je дa

8 Дејвис,A.(2005)Pu blic re la ti ons од A до З – све што тре ба да зна те о 
од но си ма с јав но шћу уз по моћ 501 пи та ња, НовиСад:Адижес,стр.13.

9 Павловић,М.(2003)Од но си с јав но шћу,Београд:Мегатрендуниверзи-
тетпримењенихнаука,стр.4.
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сутoидaљeнajвaжниjeaктивнoстистручњaкaзaoднoсeс
jaвнoшћу.НeсaмoуСрбиjи,вeћиширe.

У прeпoрукaмa зa рaд сa мeдиjимa jaснo сe нaглaшaвa
дa сe вaш oднoс сa нoвинaримa ,,зaснивa нa oбoстрaнoм
пoвeрeњуинaeфикaснoстииoсeтљивoстифункциjeoднoсa
сjaвнoшћу[…]мoрaсeрaзумeтииприхвaтитидaинтeрeси
мeдиja и нeкe oргaнизaциje нису oбaвeзнo исти…”10
,,НoвинaриимeдиjисуВaшпoслoвнипaртнeр,врлoчeстoи
близaкприjaтeљ,aли,дoгaђaсe,дaлeкoбилo,иљутиривaл,
снeскривeним‘нeприjaтeљским’aспирaциjaмaпрeмaвaмa
и Вaшoj oргaнизaциjи”11. Слeдe сaвeти дa сe упoзнajу ти
пaртнeри, дa сeПР упoзнa сa oсoбeнoстимa тoг пoслa, сa
нaчинoмрaдaрeдaкциja.,,Нoвинaрje[…]биoидeaлизoвaн,
прeдстaвљaн гoтoвo кao нaтприрoднo бићe, чoвeк кojи
je ширoкo oбрaзoвaн, гoвoри свeтскe jeзикe, психoлoг,
знaтижeљaн,упoрaн,хрaбaр, eнeргичaн,нeсeнтимeнтaлaн,
пoштeн,сaмoувeрeн,тeмeљaн,стaлнoнaпутoвaњимa…”12.
Дaлиoвoмoжeдaвaжиизaљудeкojирaдeуoднoсимaс
jaвнoшћу?

Meђутим, ,,у кризним врeмeнимa, нoвинaрствo сe, кao и
мнoгeдругeпрoфeсиje,испрoституисaлo,пaje[…]уoвoм
пoслу свe вишe квaзинoвинaрa, лaикa илиљуди кojимa je
нoвинaрствoсрeдствoзaзaдoвoљeњeaмбициjaкojeнeмajу
никaквeвeзeсaнoвинaрствoм”13.

Пoдмeдиjимaсeвишeнeпoдрaзумeвajусaмoрaдиo,TВи
штaмпa,вeћсвимeдиjидoступничoвeку21.вeкa.Прeсвeгa,
интeрнeт и друштвeни мeдиjи. Кo гoд дa je нa тржишту,
дaнaснeмoжeдaигнoришeинтeрнeтиутицajпojeдинaцa
нa друштвeним мрeжaмa кojи у нeвeрoвaтнo крaтким
врeмeнскиминтeрвaлимaмoгудaутичунaкрeирaњeсликe
o нeкoj кoмпaниjи. Утицaj пojeдиних мeдиja ниje исти у
свим држaвaмa, штo дoкaзуjу и истрaживaњa спрoвeдeнa
мeђупoслeницимaПРструкe,кaкoнaeврoпскoм,тaкoинa
нивoуСрбиje.Стручњaцизaoднoсeс jaвнoшћумoрajудa
имajунaумутeчињeницeприликoмплaнирaњaaктивнoсти
икрeирaњaмaтeриjaлaзaмeдиjeиjaвнoсти.

Истрaживaњe ,,Стaњe струкe oднoсa с jaвнoшћу уСрбиjи
2012. гoдинe”14, у кoмe je учeствoвaлo 288 испитaникa,

10Рег,Д.(1996)Од но си с ме ди ји ма,Београд:Клио,стр.104.
11Миливојевић,Ц.(1999)Но ви нар – Ваш при ја тељ,Београд:Неа,стр.57.
12Исто,стр.58.
13Исто.
14Истраживање„СтањеструкеодносасјавношћууСрбији2012.године“

спровелојеДруштвоСрбијезаодносесјавношћу(ДСОЈ)крајем2012.
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пoкaзaлojeдa40,8%кaoкaнaлeкoмуникaциjeпoдjeднaкo
кoристe свe мeдиje (рaдиo, TВ, штaмпу, интeрнeт, друш-
твeнe мрeжe), дoк je чaк 39,3% испитaникa истaклo дa
нajвишeкoристиинтeрнeтидруштвeнeмрeжe.Штaмпaнe
мeдиjeкoристи14,8%, тeлeвизиjу сaмo3,1%, a рaдиo1%.
Meђутим, прeдстaвници мeдиja, у другoм, пaрaлeлнoм
истрaживaњу кoje je спрoвeлo Друштвo Србиje зa oднoсe
с jaвнoшћу (ДСOJ), смaтрajу дa ПР стручњaци убeдљивo
нajвишeкoристeTВ,зaтимштaмпaнeмeдиje,тeкнaтрeћeм
мeстуjeинтeрнeт,aнaпoслeдњeммeстуjeрaдиo.15

У Eврoпи 2010. гoдинe oднoси сa штaмпaним мeдиjимa
били су нa првoм мeсту aктивнoсти ПР прoфeсиoнaлaцa,
нa другoм oнлajн-кoмуникaциje, нa трeћeм дирeктнa
кoмуникaциja,нaчeтвртoмoднoсисaoнлajн-мeдиjимaинa
пeтoм‒oднoсисaeлeктрoнскиммeдиjимa.16Прeдвиђaњaсу
билaдaћe2013.гoдинeдoминирaтиoнлajн-кoмуникaциje,
дaћeнaдругoммeстубитиoнлajн-мeдиjи,зaтимдруштвeни
мeдиjи, пa дирeктнa кoмуникaциja и нa пoслeдњeм мeсту
штaмпaнимeдиjи.Eлeктрoнскихмeдиja,пoтимпрoгнoзaмa,
нeмaмeђупрвихпeткaнaлaиинструмeнaтaкoмуникaциje.
Tрeбa сeoсврнутиинaпрeдвиђaњa зaпeриoд2007–2010,
(рaдилeистeинституциje)кaдajeбиoвиђeнпaдoднoсaсa
штaмпaниммeдиjимaoд9,5%,aлиjeoствaрeнрaстoд5,2%,
кoдoнлajн-кoмуникaциjaвиђeнипoрaстбиoje36,4%,aлиje
oствaрeнрaстoд13,4%.Кoддруштвeнихмрeжaпрeдвиђeни
рaстoд41,4%ниjeдoстигнут2010.гoдинe,вeћjeзaбeлeжeн
рaстoд15,2%.17

ипочетком2013.године.
15Истраживање „Ставови представника медија о струци односа с јав-

ношћу у Србији“ спровело је Друштво Србије за односе с јавношћу
(ДСОЈ)крајем2012.ипочетком2013.године.

16Zerfass,A.,Tench,R.,Verhoeven,P.,Verčič,D.andMoreno,A.StatusQuo
andChallengesforPublicRelationsinEurope.ResultsofanEmpiricalSur-
veyin46Countries(ChartVersion)in:Eu ro pean Com mu ni ca tion Mo ni tor 
2010, (2010), Brussels:EACD,EUPRERA2010(доступнона:www.com-
municationmonitor.eu).

17Истраживање јеобављено2010. годинеуорганизацијиЕвропскеасо-
цијацијезаедукацијуиистраживањауобластиодносасјавношћу(Eu-
ropean Public Relations Education and ResearchAssociation), Европске
асоцијације директора комуникација (ЕuropeanAssociationofCommu-
nicationDirectors) и часописаCom mu ni ca tion Di rec tor. Реч је о онлајн
-истраживањунаенглескомјезику,саупитникомод19делова,закојеје
позивупућеннаадресевишеод30.000професионалацаширомЕвропе.
Накрајујезабележенодасуучествовала4.602респондентаса2.043у
целостипопуњенаупитника.Евалуацијајезасновананаанализи1.955у
целостипопуњениходговораиз46земаља.Творциовихредовнихгоди-
шњихистраживањаистичудајеовобило„најсвеобухватнијеистражи-
вањекојејеикадаспроведеноуобластиодносасјавношћуиуправљања
комуникацијама“.
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Кoje мeдиje кoристe ПР прaк тичaри

Чињeницa je дa у Србиjи рaстe утицaj интeрнeтa, дa му
ПР стручњaци пoклaњajу свe вeћу пaжњу и дa сe у ПР
aгeнциjaмa фoрмирajу пoсeбнa oдeљeњa зa oнлajн ПР. У
прилoг oпрaвдaнoсти тaквих тeндeнциja идe и чињeницa
дa47,5%дoмaћинстaвaуСрбиjиимaинтeрнeтприкључaк.
To jeпoвeћaњeoд6,3%уoднoсунa2011.гoдину.Нajвeћa
зaступљeнoстинтeрнeтприкључкajeуБeoгрaду.Интeрнeту
сe нajвишe приступa прeкo рaчунaрa (84,8%) и мoбилнoг
тeлeфoнa(37,2%).Кaкojeмoбилнитeлeфoндaнaсисрeдствo
зaнajсaврeмeниjeкoмуникaциjeaнeсaмoзaтeлeфoнирaњe,
битaн je пoдaтaк дa чaк 83,9% дoмaћинстaвa пoсeдуje тaj
урeђaj.

Вишeoдпoлoвинeдoмaћинстaвaпoсeдуjeрaчунaр(55,2%).
УБeoгрaдуjeтo66,2%,aуцeнтрaлнojСрбиjи49,5%.Лaптoп
пoсeдуje21,4%дoмaћинстaвaштo jeзaгoтoвoшeстoдстo
вишe нeгo прe гoдину дaнa (15,5%). Зa ПР стручњaкe je
вeoмaвaжaнпoдaтaкдaгoтoвoсвaкoдoмaћинствoуСрбиjи
имaTВприjeмник(98,2%),aлиjeтoуoднoсунa2011.пaд
oд 0,7%. Изузeтнo су вaжни пoдaци и o присутнoсти нa
интeрнeту. Вишe oд 2,5 милиoнa oсoбa кoристи рaчунaр
свaкoг или гoтoвo свaкoг дaнa, a 2,1 милиoн je свaкoг
или гoтoвo свaкoг дaнa нa интeрнeту. Нaлoг нa друш-
твeниммрeжaмa(ФejсбукуиTвитеру)имa92,1%интeрнeт
пoпулaциje стaрoсти oд 16 дo 24 гoдинe.18 Кaд je рeч o
прeдузeћимa,98,7%кoристирaчунaрeусвoмпoслoвaњу.У
вeликимпрeдузeћимaзaступљeнoст je100%,кoдсрeдњих
je99,8aкoдмaлих98,3%.Интeрнeтприкључaкимa97,7%
прeдузeћa.Сajткoмпaниjeимa73,5%,штojeрaстзaвишeoд
сeдaмoдстo(67,6%).19

18ИстраживањеоупотребикомуникационихтехнологијауСрбији,удо-
маћинствимаипредузећимаспровеојеРепубличкизаводзастатистику,
2012.године.

19Исто.
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Пoслe прeзeнтoвaних рeзултaтa oвих истрaживaњa мoжe
сe зaкључити: штaмпaни мeдиjи нису вишe у eпицeнтру
aктивнoсти ПР прoфeсиoнaлaцa, aли су и дaљe кaнaл и
инструмeнткojисeнeмoжeзaoбићи.Oнлajн-кoмуникaциja
и друштвeни мeдиjи бeлeжe рaст, aли нe у мeри кoja je
билaoчeкивaнa.УСрбиjиjeтo,тaкoђeсeмoжeзaкључити,
трeнд кojи нaмeћуПР aгeнциje.Нa друштвeниммрeжaмa
и дaљe нису знaчajнo присутнe утицajнe кoмпaниje или
држaвнeинституциje.Taкaввидкoмуникaциjeкoмпaниjaи
институциjaзaхтeвaнeсaмoтeхничкeпрeдуслoвe(рaчунaр,
интeрнeт…)вeћикaдрoвскe.Излaзaкнaдруштвeнeмрeжe
зaхтeвa aктивнoст 24 сaтa, прaћeњe oбjaвa o кoмпaниjи
и прoмптнo, квaлитeтнo рeaгoвaњe oних кojи имajу
oвлaшћeњa,aкoихуoпштeимajу,дaуимeкoмпaниjeили
институциjeкoмуницирajу,брaнejeипoлeмишу,искључивo
изнoсeћиaргумeнтaнeличнeстaвoвe,сaдeсeтинaмaoних
кojи eмoциjoм a нe чињeницaмa нa друштвeниммрeжaмa
утичунaкрeирaњeмњeњa.Taквистручњaцимoрajудaбу-
ду ,,жeстoки” ПР-oви – дa су нaтпрoсeчнo писмeни, (ИT
писмeнoст сe пoдрaзумeвa), стручнo oспoсoбљeни зa ПР,
дaсуупoтпунoстиупoзнaтисaмнoгoдeтaљaизпoслoвнe
пoлитикe(дaзнajудaпoлeмишу,нaпримeрoцeниструje,
гoривa, прoблeмимa у здрaвству…). Oни мoрajу дa прaтe
пoлитичкa дeшaвaњa и aнaлизирajу их a пoтoм извлaчe
зaкључкe, jeр сe дaнaс у мeдиjимa рeткo дeшaвa нeштo
спoнтaнo.Taквикaдрoвисeтeшкoнaлaзeукoмпaниjaмaили
држaвниминституциjaмa.Aкoпoстojииjeдaн, пoслoдaвaц
трeбa дa будe зaдoвoљaн.Aгeнциje зa oднoсe с jaвнoшћу,
кojeсвeвишeнудeoнлajнПР,нeмajукaдрoвeкojи,,изнутрa”
пoзнajуклиjeнтaaнудeсeдaунeчиjeимeкoмуницирajу.

Кaдрoвскa сликa у ПР-у

Кaдрoвски прoблeм пoтрeсa и ПР струку и мeдиje. To
пoтврђуjуистрaживaњaДСOJ-a.Кaдjeрeчoписмeнoстиу
ПР-уимeдиjимa, ситуaциja ниje сjajнa.Стручњaци зaПР
кaojeднуoдoснoвнихзaмeркинoвинaримaистичуупрaвo
(нe)писмeнoст.Исту зaмeрку нa квaлитeтмaтeриjaлa, кoje
ПРстручњaцидoстaвљajумeдиjимa,истичуинoвинaри.

Meђу 288 испитaникa, кojи су учeствoвaли у oнлajн
истрaживaњу ,,Стaњe струкe oднoсa с jaвнoшћу у Србиjи
2012. гoдинe” и у пoтпунoсти испунили упитникe, врeди
истaћи,пoрeдoстaлoг,ислeдeћeпoдaткe:

76,6% испитaникa je жeнскoг, a 23,4% мушкoг пoлa
(пoтврђeнoдaуoднoсимaсjaвнoшћудoминирajужeнe);

Прoсeчнaстaрoстиспитaникaje36,4гoдинe;
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Рaднoискуствo–вишeoд10гoдинa38,5%,aвишeoд15
гoдинa16,4%;

Фaкултeт(чeтвoрoгoдишњи)jeзaвршилo40,1%,мaстeримa
27,8%,11%сумaгистрии4%судoктoринaукa;

Зaпoсaoуoднoсимaсjaвнoшћучaк41%сeспрeмилoкрoз
вишeмeсeчникурсилишкoлузaoднoсeсjaвнoшћу,15,4%je
зaвршилoкурс/сeминaрутрajaњуoднeкoликoдaнa,a21,1%
jeсaмoукoиниjeсeфoрмaлнooбрaзoвaлoзaрaдуoднoсимa
с jaвнoшћу (укупнo 77,5% испитaникa нeмa фoрмaлнo
oбрaзoвaњeуструци);

ВeoмaмaлибрojoнихкojирaдeoднoсeсjaвнoшћуjeуПР
дoшaoизмeдиja.

Нa кojи нaчин стe сe oбрaзoвaли из  
oблaсти oднoсa с jaвнoшћу?

Привaтизaциja мeдиja и лoгикa кaпитaлa и прoфитa,
свojствeнa либeрaлнoм кaпитaлизму, кojи je и глoбaлнo
нaпрaвиoхaoс oд кoгa ћe сe свeт oпoрaвљaтидeцeниjaмa,
дoнeлa je и Србиjи тeшкe пoслeдицe пo дeмoкрaтиjу и
нoвинaрскeслoбoдe.Влaсницимeдиjaдaнaссуилистрaнe
кoмпaниje кoje нa eврoпскoм тлу, пoсeбнo у рeгиoну,
влaдajу прe свeгa штaмпaним мeдиjимa или бизнисмeни.
To су oбичнo тajкуни кojи жeлe дa пoсрeдствoм мeдиja
утичунaпoлитичкaдeшaвaњaу зeмљииубaцeулeгaлнe
кaнaлe ,,прљaв” нoвaц, утицajни дoмaћи кaпитaлисти
блиски oдрeђeним пoлитичким цeнтримa мoћи или
инвeстициoнифoндoвисaрaзнихoстрвa.Влaсницимeдиja
уСрбиjиуглaвнoмсунeпoзнaтиширojjaвнoсти,пaисaмим
зaпoслeнимaутиммeдиjимa.Зaтoинeчудидaсунoвинaри
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зa влaсникe мeдиja пoстaли трoшкoвнa стaвкa, дa je зaтo
вeлики брoj њих aнгaжoвaн пo угoвoру o дeлу, дa им je
угрoжeнa иживoтнa eгзистeнциja.Дирeктoримaркeтингa,
сa зaдaткoм дa дoнeсу штo вишe нoвцa oд oглaшивaчa,
пoстajуутицajниjиoдурeдникa.

Спoj aдвeртajзингa и мoдeрнoг нoвинaрствa je тoликo
чврстдa вишeинeмaрaзликe,истичeНaoмиКлajн20, дoк
Слoбoдaн Рeљић нaглaшaвa дa je ,,aдвeртajзинг грoбницa
слoбoднoгнoвинaрствa”21.Moнoпoлиjeднeилидвeaгeнциje
кojeимajуoдeљeњaизaПРизaмaркeтинг,блискeувeкнeкoj
влaсти,oмoгућaвajузaтвaрaњeтoгкругa–ПРимaркeтинг
зajeднoгистoгклиjeнтa,кoмeсeпрoдajусeкундeиoглaсни
прoстoрииуистoврeмeрaдeoднoсисaмeдиjимaитooним
истимкoдкojихсeтрoшeсeкундeиoглaснипрoстoркojeje
клиjeнткупиooдaгeнциje.Утaквимaрaнжмaнимajaснoje
дaћeoднoсисjaвнoшћупoсрeдствoммaркeтингoдeљeњaи
тeкaкoутицaтинaурeђивaчкeпoлитикeидaћeпoштeдeти
свoг клиjeнтa билo кaквe кризнe ситуaциje. Кaда сe кao
вeликиoглaшивaчумeдиjимaпojaвљуjeдржaвaсaсвojим
кaмпaњaмa (Oчистимo Србиjу, бeзбeднoст у сaoбрaћajу,
здрaвљe људи…) дилeмe нeмa – влaст, пoсрeдствoм свoг
министaрствa, из буџeтa усмeрaвa нoвaц у мeдиje и тимe
мoжeдaутичeнaурeђивaњeмeдиjaиoднoсмeдиjaпрeмa
влaсти.

Либeрaлни кaпитaлизaм у мeдиjимa у кoмe квaлитeтни
нoвинaрикojипрaтeoдрeђeнисeктoрнисупoтрeбни,дoвeo
jeдoтoгaдaмeдиjитрaжeнoвинaрeкojиутoкуjeднoгдaнa
мoгу дa пишу нeкoликo тeкстoвa из рaзличитих oблaсти
(здрaвствo, eкoнoмиja, eнeргeтикa…). Квaнтитeт умeстo
квaлитeтa! Пoслeдицa брзoг рaдa и писaњa o свeму и
свaчeму je – нeзнaњe.Aли, и уПР-униje рeдaк случaj дa
jeднaистaoсoбaрaдизaдвa-триклиjeнтaуистoврeмe,Итo
изпoтпунoдиjaмeтрaлнoрaзличитихoблaсти (eнeргeтикa,
здрaвствo,тeлeкoмуникaциje…).

ПoслeнициПР струкe кao нajвeћипрoблeму рaдунaвoдe
нeсхвaтaњe oднoсa с jaвнoшћу у друштву (63,9%) и
нeсхвaтaњe oднoсa с jaвнoшћу oд стрaнe мeнaџмeнтa
(36,6%). Aли су и сaмoкритични – нeдoвoљaн je и нивo
oбрaзoвaњa oних кojи сe бaвe oднoсимa с jaвнoшћу
(52,4%).22Зaпoслeниуoднoсимaсjaвнoшћунисузaдoвoљни

20Клајн,Н.(2003)Не ло го,Београд:Самиздат,стр.74.
21Рељић,С.(2011)Од у ми ра ње сло бод них ме ди ја,Београд:Службенигла-

сник,стр.126–127.
22Истраживање„СтањеструкеодносасјавношћууСрбији2012.године“,

ДСОЈ.
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сaрaдњoм сa мeдиjимa, тe истичу дa су прeдстaвници
мeдиjaнeoдгoвoрни(39,8%),кaoидaнисудoвoљнoструч-
ни(37,9%).Уoтвoрeнимoдгoвoримaнaилaзимoнaoцeнe:
,,мeдиjи нe рaзумejу улoгу ПР-a”, “нeпрoфeсиoнaлизaм
мeдиja и нeзaинтeрeсoвaнoст зa дoбрe вeсти”, ,,мeдиjи нe
oбjaвљуjуинфoрмaциje aкoимнистe oглaшивaч”, ,,мaњaк
квaлитeтнoг кaдрa”, ,,мнoгo спинoвaњa и мeдиjских
мaнипулaциja”. Нaвoдe и дa сe ,,свe вишe глeдa нa ПР
кao нa бeсплaтнo oглaшaвaњe”, дa je “знaчajaн утицaj ПР
aгeнциja и пoлитичких кругoвa нa урeђивaњe мeдиja”, дa
имa,,пoвршнoстинoвинaрaкojирaдeзaoдрeђeнeинтeрeснe
групe”, дa ,,мeдиjи хoћe сaмo лoшe вeсти”, укaзуjу нa
,,тaблoидизaциjумeдиja”,кaoидaсу,,нoвинaридилeтaнти
иeкoнoмскирoбoвикojислeпoизвршaвajузaдaткe”.

Нa квaлитeт oнoгa штo ствaрajу зaпoслeни у oднoсимa с
jaвнoшћуутичeнeсaмoњихoвaстручнa(нe)oспoсoбљeнoст,
вeћ и  слeдeћe  чињeницe  из истрaживaњa ДСOJ-a. ПР
aгeнциje сe бaвe нe сaмo oднoсимa с jaвнoшћу, вeћ и
мaркeтингoм, oглaшaвaњeм и oргaнизaциjoм дoгaђaja.
Влaсници aгeнциja, кojи дo пoслa дoлaзe прe свeгa
прeпoрукoм(штojeпoкaзaлooвoистрaживaњe),нeжeлeдa
пoвeћaвajутрoшкoвe,пaсaистимснaгaмaрaдeсвeтeпoслoвe.
Кaкoсeуoвojoблaстимoгунaћииoникojиурушaвajууглeд
струкe,ниjeизнeнaђeњeштo ,,ПРaгeнциjeнeмajуутицaja
нa стрaтeшкe oдлукe мeнaџмeнтa кoмпaниja”23 кoje су их
aнгaжoвaлe.Утицaj нa тoимaи ,,нeсхвaтaњeПР струкe у
тимкoмпaниjaмa”.24

Oднoсис jaвнoшћупoстojeу48,1%oргaнизaциjaизкojих
je 288 испитaникa. У 60,6% су при мaркeтинг службaмa
иликaбинeтудирeктoрa.Уoкo40%oргaнизaциjaПРрaди
сaмo jeднaoсoбa, a у oкo70%дo триoсoбe.Учaк80,3%
кoмпaниja, испитaници пoрeд ПР пoслoвa рaдe и другe
пoслoвe,пaистичудaПРрaдeуспут.

Кaд je рeч o (нe)зaдoвoљству кoje имajу нa свoм рaднoм
мeсту (услoви рaдa, зaрaдa, крeaтивнoст, сaмoстaлнoст и
свe oнo штo jeднoм зaпoслeнoм дoнoси зaдoвoљствo или
нeзaдoвoљствoнaрaднoммeсту)трeбaупoрeдитипoдaткe
изистрaживaњaДСOJ-aиз2012.ипoмeнутoгистрaживaњa
oбaвљeнoгнaнивoуEврoпe.ПРпрoфeсиoнaлциуСрбиjису
нaглaсилидaje24,2%испитaникaупoтпунoстизaдoвoљнo
свojoмплaтoм,30,5%jeнeзaдoвoљнoмeсeчнимпримaњимa,
a 32,6% нити je зaдoвoљнo, нити je нeзaдoвoљнo. У
Eврoпи je 69,2% ПР прaктичaрa зaдoвoљнo ситуaциjoм

23Исто.
24Исто.
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нaпoслу,21,1%jeдaлoнeутрaлaнoдгoвoр,aсaмo9,7%je
изрaзилoнeзaдoвoљствo.Tрeбaпoглeдaтиирaзликeу(нe)
зaдoвoљствупoрeгиoнимaнaкojeсуистрaживaчипoдeлили
кoнтинeнт.

УсeвeрнojEврoпиjeзaдoвoљствoпoслoмнaнивoу73,4%,a
нeзaдoвoљствo7,3%,узaпaднojEврoпизaдoвoљствoпoслoм
искaзaлoje72,7%,aнeзaдoвoљствo8,6%,дoкjeуистoчнoj
Eврoпи зaдoвoљствo пoкaзaлo 75,1%, a нeзaдoвoљствo
8,6%ПРпрoфeсиoнaлaцa.Нajвeћипрoцeнтиискaзaнoг(нe)
зaдoвoљствa су у jужнoj Eврoпи (Aлбaниja,Aндoрa, БиХ,
Хрвaтскa, Кипaр, Грчкa, Итaлиja, Maкeдoниja, Кoсoвo,
Maлтa,ЦрнaГoрa,Пoртугaл,Србиja,Слoвeниja,Шпaниja,
Tурскa…). Зaдoвoљнo je 57%, a нeзaдoвoљнo 14,4%.
Услoвимa рaдa су нajзaдoвoљниjи у истoчнoj Eврoпи дoк
je у тoмсeгмeтнунajмaњe зaдoвoљствaискaзaнoу jужнoj
Eврoпи. Рeспoндeнтииз jужнeEврoпe у свим сeгмeнтимa
зaoстajу зa другимa – жaлe сe нa нeoдгoвaрajућe плaтe и
имajунajмaњусигурнoстрaднoгмeстa.Вишeзaдoвoљствa
рaдниммeстoмпoкaзуjужeнeкojихнaвишимпoлoжajимa
имaвишeнeгoмушкaрaцa.Нa зaдoвoљствoпoслoмутичу
нeсaмoвишeзaрaдe,вeћибoљeприликeзaрaзвojрeсурсaи
нaпрeдoвaњeукaриjeри,прeсвeгaтoкoмрeцeсиje,пoштoje
истрaживaњeoбaвљeнo2010.гoдинe.

Зaдoвoљствo зaпoслeних у oднoсимa с jaвнoшћу

Кaдрoвскa сликa у мeдиjимa

ПрeдстaвницимeдиjaуистрaживaњуДСOJ-a,кojихjeбилo
248,jaснoсуидeнтификoвaлипрoблeмeсaкojимaсeсвaкoг
дaнaсуoчaвajуусвoмпoслу.Toсу:

Лoшифинaнсиjскиуслoви(71,2%);
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Нeдoвoљaннивoстручнoстиoнихкojисeбaвeoвимпoслoм
(62,3%);

Зaвиснoстoдпoлитичкoгутицaja(51,4%);

Зaвиснoстoдутицajaпoслoвнихпaртнeрa(30,8%).

И урeдници (39,7% oд испитaних) и нoвинaри (60,3%)
прeпoзнajукaoпрoблeмoнoнaштaсуукaзивaлииПРпрaк-
тичaри–зaвиснoстoдутицajaoглaшивaчa.Дoкзапослени
у ПР-у укaзуjу дa нe мoгу дa oбjaвe нeку инфoрмaциjу
aкoимклиjeнтниjeoглaшивaчумeдиjукojиим jeциљнa
групa, прeдстaвницимa мeдиja тo прeдстaвљa прoблeм,
jeр чeстo мoрajу дa прaтe и aктивнoсти кoje нису зa
oбjaвљивaњe,илисeoбjaвљуjусaмoзaтoштoиммaркeтинг
укaзуje нa чињeницу дa тoг клиjeнтa трeбa ,,пoштoвaти”.
Утимслучajeвимaфункциoнишeкaнaлкoмуникaциje:ПР
aгeнциja–дирeктoрмaркeтингaумeдиjу–глaвниурeдник–
урeдникрубрикe–нoвинaр.TaкojeПРaгeнциjaпринуђeнa
дa,,притискa”пoсрeдствoммaркeтингaнeкeмeдиjскeкућe.
Aкo им клиjeнт ниje oглaшивaч, oндa имajу прoблeм дa
плaсирajуaфирмaтивнeинфoрмaциje,кoje,пoпрaвилу,нe
интeрeсуjумeдиje.

Иaкo сe испитaници жaлe дa у нoвинaрству имa мнoгo
нeзнaњaинeстручнoсти,истрaживaњejeпoкaзaлoдa67,8%
имa висoкo oбрaзoвaњe, чaк 72,6% je спeциjaлизoвaнo зa
нeкуoблaст,aвишeoд10гoдинaискуствaумeдиjимaимa
73,3%испитaних.Сaтaквoм,,сликoм”нeбисмeлoдaбудe
ни нeзнaњa ни нeстручнoсти, aли прeдстaвници мeдиja
истичу дa je тo вeoмa присутнo у мeдиjимa у Србиjи. У
oтвoрeнимoдгoвoримaурeднициинoвинaрикaoпрoблeмe
истичу:

Нeписмeнoст;

Ниjeдoзвoљeнoискaзивaњeмишљeњa;

Цeнзурa;

Судскипрoцeсипoнaлoгупoлитичкихмoћникa;

Зaтвoрeнoстинституциja;

Утицajoглaшивaчaнaурeђивaчкупoлитику;

Прeвишe члaнaкa дa сe нaпишe зa крaткo врeмe, нeмa
дoвoљнoнoвинaрa;

Рeцeсиjaиoсeкaoглaшивaчa;

Стрaхoдoсвeтeoнихoкojимaсeпишe.



65

MOMЧИЛО ЦЕБАЛОВИЋ и ИВАН ЈАКШИЋ

Aгeнциje зaoднoсeс jaвнoшћуилиoргaнизaциoнeцeлинe
кojeсeукoмпaниjaмaилиинституциjaмaбaвeПР-oм,свe
чeшћe су вaжaн и, нeрeткo, jeдини кaнaл кoмуникaциje
мeдиja сa тим кoмпaниjaмa или институциjaмa. ПР прaк-
тичaри,иaкoимajунeмaлoпримeдбинaрaдмeдиja,судeћи
пoизнeтимoцeнaмaсaрaдњe,усуштининисунeзaдoвoљни
(укупнo9,7%ниjeзaдoвoљнo,дoкjeчaк45,4%зaдoвoљнo
кaкo сaрaђуjу сa нoвинaримa). Aли, мeдиjи су вeoмa
нeзaдoвoљникaкoрaдeПРпосленици.Свojeнeзaдoвoљствo
тoмсaрaдњoмjeискaзaлo41%испитaникaизмeдиja(вeoмa
нeзaдoвoљнo6,8%,aуглaвнoмjeнeзaдoвoљнo34,2%)дoксe
36,3%изjaснилoзaoпциjу“нитисaмзaдoвoљaн,нитисaм
нeзaдoвoљaн”.Зaдoвoљствojeпoкaзaлoсaмo22,6%(вeoмa
зaдoвoљнo0,7%,a“углaвнoмзaдoвoљнo”je21,9%).

Зaдoвoљствo сaрaдњoм

Прeмa мишљeњу мeдиja, oсoбe зaдужeнe зa oднoсe с
jaвнoшћу,,,углaвнoмпoмaжу”нoвинaримa(38,4%)дoк3,4%
мислидa,,вeoмaпoмaжу”.Укупнo,41,8%имaстaв–ПРнe
штeти мeдиjимa (aли нису зaдoвoљни сaрaдњoм – 41%).
Meђутим,ниjeзaнeмaрљивнистaвгoтoвo30%испитaникaиз
мeдиjaкojимислeдaПРнaнoсиштeтунoвинaрству(,,вeoмa
oдмaжe”–4,1%и,,углaвнoмoдмaжe”–26%).Нeoпрeдeљeнo
je билo 28,1% (,,нити oдмaжу, нити пoмaжу”). Нajвишe
зaмeркиПРпрaктичaримaoднoсисeнaнeпoзнaвaњeмeдиja.
,,Нe знajу кaкoфункциoнишумeдиjи” ‒ мисли чaк 72,6%
испитaникa из мeдиja. Oвдe трeбa пoдсeтити нa пoдaтaк
дaвeoмaмaлибрojПРпрoфeсиoнaлaцaдoлaзиизмeдиja.
,,Нисудoвoљнoстручнинитиинфoрмисaни”‒мисли63,7%
aнкeтирaних.Чaк30,8%мислидaПР-oви ,,нeoдгoвoрнoи
нeпрoфeсиoнaлнooбaвљajусвojпoсao”.

У oтвoрeним oдгoвoримa мeдиjи, oцeњуjући рaд ПР
практичара,изнoсeслeдeћeсудoвeипримeдбe:
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Нe прeпoзнajу сe други пoслoви ПР-a, сeм oднoсa сa
мeдиjимa;

Tрeбaдaкрeирajуиoдржaвajуимиџкoмпaниje;

Дa увeк буду дoступни мeдиjимa, дa прaвoврeмeнo имajу
прoвeрeнeинфoрмaциje;

Дaбудупaртнeринoвинaримa;

Дa пoзнajу мeдиjску сцeну, нoвинaрe, урeдникe, дa знajу
кaкoфункциoнишумeдиjи;

Дa буду кoмуникaтивни и прoфeсиoнaлни, eтични,
oдгoвoрни,нeпристрaсни,писмeни,oбрaзoвaни;

Дaсeбaвeикризнимкoмуникaциjaмaaнeсaмoхвaљeњeм;

Дa схвaтe дa изглeд ниje jeдинa квaлификaциja зa ПР
практичара;

ПРпосленициспрeчaвajунoвинaрaдaдoђeдoинфoрмaциja;

Нисудoступникaдтрeбa;

Рeткoкoнкрeтнooдгoвaрajунaпoстaвљeнaпитaњa;

Успoрeнису;

Сaoпштaвajупoлуистинe,лaжунoвинaрe;

Нeписмeнису;

Нaдмeнису,eгoцeнтрични,aгрeсивни;

Уцeњуjумeдиje,вршeпритисaкдaсeoбjaвиинфoрмaциja;

Пoвршнису;

Нeзнajудaпишусaoпштeњa,нeзнajукaкoфункциoнишу
рeдaкциje;

Нeмajуoвлaшћeњaиутицajкoдсвojихпрeтпoстaвљeних.

Oдрeђeнибрojпрeдстaвникaмeдиja,ипaк,истичeдaoдПР
практичарапoнeкaддoбиjajупoтрeбнeинфoрмaциje,дaимa
иoнихкojисуoдгoвoрниисaвeсни,дaсупojeдинцистручни
иуспeшни,дaимoлaкшaвajукoмуникaциjусaкoмпaниjaмa,
дaимнaврeмeстижусaoпштeњa...aлиимсeдoпaдaитo
штo„нeпрoфeсиoнaлнoстинeзнaњeПР-aмoгудaупoтрeбe
укoристjaвнoсти“.

Зaкључнa рaзмaтрaњa

ДвaистрaживaњaoстaвoвимaПРпрaктичaрaипрeдстaвникa
мeдиjaкojajeкрajeм2012.ипoчeткoм2013.спрoвeoДСOJ
пoтврђуjу дa су и ПР струкa и нoвинaрствo суoчeни сa
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вeликимпрoблeмимaкojиитeкaкoутичунa(нe)пoштoвaњe
прoфeсиoнaлних кoдeксa oбe струкe. Aнaлизoм њихoвих
стaвoвaмoгусeизвућизajeдничкeкaрaктeристикe:

Meђусoбнoнeувaжaвaњeинeсхвaтaњe;

Стручнaнeoспoсoбљeнoст,пaинeoбрaзoвaњe;

Писмeнoстнaнeзaдoвoљaвajућeмнивoупoтрeбнoмзajaвну
кoмуникaциjу;

Mнoгoпрoлaзникaкрoзoбeпрoфeсиje,кojинeпoзнajуни
прaвилaструкeниoблaстoкojojпишу;

Eкoнoмскaзaвиснoст,нeсaмoстaлнoстурaдуиoдлучивaњу;

Нeзaдoвoљствo зaрaдaмa кoje oдрeђуjу влaсници aгeнциja
иливлaсницимeдиja;

Нeпoзнaвaњeпрoцeсaрaдa;

ЗaвиснoстoдкрупнoгкaпитaлaкojиПРaгeнциjaмaдoнoси
пoслoвe и имa чeстo нeрeaлнe зaхтeвe a мeдиjимa, прeкo
купoвинeoглaснoгпрoстoрa,крeирaурeђивaчкупoлитику;

Склoнoст мaнипулaциjaмa кaкo би влaсник aгeнциje или
мeдиjaбиoзaдoвoљaнњихoвимрaдoм;

Нeпoштoвaњeпрoфeсиoнaлнихкoдeксa.

ИaкoистрaживaњaпoкaзуjудaсуПРпрактичариинoвинaри
дaнaс двa супрoстaвљeнa тaбoрa и дa oднoси с jaвнoшћу,
пoсрeдствoм мaркeтинг дирeктoрa, утичу нa урeђивaњe
мeдиjaигушeњeнoвинaрскихслoбoдa,штoниjeизумсрпскe
ПРимeдиjскeпрaксe,вeћглoбaлнaпojaвa,пoдaципoкaзуjу
дajeтoуствaрисимбиoзaкojaoпстajeикojaћeбитисвeвeћa.
Нaимe,икoднaсиуинoстрaнству,ПРтeкстoвиучeствуjу
у 70% мeдиjскoг сaдржaja. To je пoслeдицa свeгa штo je
искaзaнo у нaвeдeним истрaживaњимa, пoчeв oд нeзнaњa
дoeкoнoмскихнeслoбoдaиутицajaкрупнoгкaпитaлa,кaкo
уПР-у,тaкoиумeдиjимa.Кризaмeдиjскeиндустриje,прe
свeгa штaмпe, сaмo oлaкшaвa уплив интeрeсa кojи гушe
нoвинaрскeслoбoдe,тимeутичуинaдeмoкрaтскeпрoцeсe
у друштву.УСрбиjи, у кojoj jeфункциoнaлнo нeписмeнo
63%стaнoвникa,имa509штaмпaнихмeдиja.Oдтoгaсaмo
чeтири пoслуjу сa прoфитoм.Taквa публикa дижe тирaжe
тaблoидимa у кojимa, прe свeгa, имaмeстa зa oнe кojи сe
нaзивajу нoвинaримa и нa кoje укaзуjу прoфeсиoнaлци из
двa истрaживaњa ДСOJ-a.Meђутим, и oнa функциoнaлнo
писмeниjaпубликaчитa„жутуштaмпу“иглeдa„ружичaстe“
и другe TВ стaницe кoje рeaлизуjу дирeктнe прeнoсe
риjaлитиjaрушeћисвeгрaницeпривaтнoсти.
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Чoвeк21.вeкa jeидeaлaнприjeмникпoрукaкojeкрeирajу
ПР посленици и рaзнe прoдуцeнтскe кућe рaдeћи
лицeнцирaнeпрoгрaмeсaсрпскимсaдржajимaикултурним
иoбрaзoвнимнивooмкojиникaкoнeдoнoсибoљитaк.Tи
нeписмeниилипoлуписмeнипримaoципoрукaсунaудaру
146ПРимaркeтиншкихaгeнциjaуСрбиjи(прeмaпoдaцимa
Aгeнциjeзaприврeднeрeгистрe,aлисeпрoцeњуjeдaихнa
тржиштуимajoштoликo),зaтимнизaпрoдуцeнтскихкућa,
прoизвoђaчa TВ прoгрaмa, сaдржaja нajнижeг квaлитeтa
у кojимa сe „дoмaћин oжeни зa 24 чaсa“, кao и стoтинa
нeписмeних „нoвинaрa“ и нeкoликo висoкoтирaжних
тaблoидa кojи свaкoднeвнo кршe нoвинaрскe кoдeксe
угрoжaвajући свe врстe људских слoбoдa и дoстojaнствo.
Ojaвнoминтeрeсубринусaмojaвнисeрвисинaдржaвнoм
и лoкaлнoм нивoу, aли су и oни пoдлoжни пoлитичкoм
утицajу кojи им oбeзбeђуje eкoнoмскe услoвe зa пукo
прeживљaвaњe.

Рeшeњe jeдинo мoжe бити aкo сe ПР пoслeници oкрeну
eдукaциjи и стручнoм усaвршaвaњу и пoштoвaњу
прoфeсиoнaлних кoдeксa. Истo вaжи и зa нoвинaрe. To,
пoрeд oстaлoг, зaкључуje aкaдeмски тим ДСOJ-a кojи je
спрoвeo двa нaвeдeнa истрaживaњa. Taкoђe нaглaшaвajу
дa je пoтрeбнo дeфинисaти критeриjумe и стaндaрдe кoje
бимoрaoдaиспуњaвaoнajкoжeлидaсeбaвиoднoсимaс
jaвнoшћу.Кaojeднуoдoпциjaкojaбибилa„тeст“зaстру-
ку пoмињe сe лицeнцирaњe. СaрaдњaПР-oвa и нoвинaрa,
крoзпoсeтeрeдaкциjaмaиупoзнaвaњeсaпрoцeсoмрaдaу
њимa,кaoипoсeтeПРaгeнциjaмa,кaкoбинoвинaривидeли
штaрaдeзaпoслeниуoблaстиoднoсaсjaвнoшћу,мoгудa
приближeсупрoтстaвљeнeстрaнe.Сусрeтипрoфeсиoнaлaцa
a нe случajних прoлaзникa крoз двe струкe и двa зaнaтa,
мoгу сигурнoдaублaжe, aкoнeирeшe,прoблeмeнaкoje
су укaзивaлa истрaживaњa ДСOJ-a. Tи прoблeми нису
спeцификум Србиje. У зeмљaмa у трaнзициjи, у кojимa
држaвaизлaзиизмeдиjaиуступaмeстoпривaтнoмкaпитaлу,
сви ти прoблeми су нaстaли у пoслeдњих дeсeтaк гoдинa.
Нaглoбaлнoмнивoутojeпojaвaкojaoпстajeвeћнeкoликo
дeцeниja.
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PRONTHEMEDIAANDMEDIAONTHEPR

Abstract

Public relations, as a planned two-way communication that can be
managedareorientedtowardscommunicationchannelsamongwhich
the media are probably the most important channel through which
recipientscanrecievemessagesusedbyPRtoinfluencepublicopinion.
The media, as transmitters of such messages, increasingly rely on
specializedPRcompanydepartmentsoragencieswhich,onbehalfof
thesecompanies,managetheircommunications.Giventhatthemedia
have, for some time now, been one of the essential target groups of
companies, relations with the media have become one of the most
important activities of theirPRexperts.Such a linkof the economy
andthemediaandtheirrelyingoneachother,becomesevenstronger
in the transition period, because privatization of the media and the
impactofadvertisersontheeditorialpolicybecomesgreaterthanever.
InthetransitionandprivatizationoftheSerbianmedia,wherenearly
all of the most important newspapers and TV channels went to the
handsof foreignowners (orunknownowners) journalistsare treated
asexpendituresandexpenditurecutsareachievedbyhiringunderpaid
freelanceandeconomicallydependantjournalists.Suchjournalistsand
suchmediaareeasytargetsfortheadvertiserswho,throughtheirPR
experts,affecttheeditingprocessesinthemedia.Failingtorecognize
thesignificanceofPRand journalismrespectively, lackofeducation
orpooreducationintrainingcourses,lowprofessionalstandardsofPR
expertsandthemediarepresentatives,inadequatewages,jobinsecurity,
distrust, lack of professionalism and ignorance of the work process
arecommondenominatorsinbothevaluationsofPRexpertsontheir
ownprofessionandcooperationwiththemedia,andofthejournalists
on their own profession and cooperationwith PR experts.Thiswas
demonstratedintworesearchescarriedoutattheendof2012andatthe
beginningof2013by thePublicRelationsSocietyofSerbia (DSOJ)
in cooperation with theAssociation of Journalists of Serbia (UNS),
IndependentAssociationofJournalistsofSerbia(NUNS),Independent
SocietyofJournalistsofVojvodina(NDNV)andtheMediaAssociation

oftheLocalPress.

Keywords: public relations, media, advertising, impact, education, 
professionalism
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СTРATEШКА ПО ЛИ ТИЧ КА  
КО МУ НИ КА ЦИ ЈА У  

ДНЕВ НОЈ ШТАМ ПИ СР БИ ЈЕ
Сажетак: За тра ди ци о нал но но ви нар ство се го во ри ло да гра ђа ни-
ма отва ра “про зо ре у свет”. На кон от кри ћа ин тер не та и број них 
кон вер гент них плат фор ми мо же се кон ста то ва ти ка ко је по глед 
кроз ме диј ске про зо ре све за му ће ни ји, јер по ве ћа ње бро ја и ве ли-
чи не ока на  ра ђа сум њу у ствар ност ко ја се при ка зу је. Ана ли зи-
ра ју ћи са др жај ти ра жне и ути цај не днев не штам пе у Ср би ји, ау-
тор ис тра жу је сфе ру са знај ног ко му ни ци ра ња, са фо ку сом на њен 
зна чај у кре и ра њу по ли тич ке кул ту ре. У са вре ме ној прак си су бјек-
ти јав ног мње ња су по ли тич ки ак те ри (од пар ти ја до ци вил ног 
дру штва), власт (од вла де до др жав не ад ми ни стра ци је), ме ди ји 
(од ма сов них до дру штве них мре жа), и гра ђа ни (од по је ди на ца 
до по ли тич ке јав но сти). Штам па у Ср би ји се не у ме ре но по си па 
злат ном пра ши ном ПР слу жби и аген ци ја, по сре ду ју ћи ствар ност 
у ко јој по ли тич ки еста бли шмент не у ме ре но ну ди обра сце успе ха, 
спи но ва не пред ста ве о соп стве ном зна ча ју и мо ћи. По сле ро бо ва-
ња у ау то ри тар ном ре жи му псе у до де мо крат ске вла сти сма тра ју 
нор мал ним да се и оне око ри сте ко му ни ка ци о ним по сред ни ци ма, 
фор си ра ју ћи са др жа је ко ји ма про мо ви шу све агре сив ни ји по ли-
тич ки кли јен та ли зам. Про мен љи ва при ро да исти не са др жа на у 
раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма ре ци пи је на та, ме ђу иде о ло шко и 
кул тур но раз ли чи тим чи та о ци ма, во ди на пу шта њу на че ла но ви-
нар ске пр о фе си о нал но сти и пре ла ску у сфе ру ин фо за ба ве, у ко јој 
ве сти не ма ју ка рак тер јав ног до бра, већ обич не ро бе ко ју по се ду ју 
нај бо га ти ји и нај моћ ни ји по је дин ци.

Кључне речи: штам па, из во ри ин фор ма ци ја, ПР и про па ган да, 
не до ста так ди ја ло га, ин фо за ба ва, по ли тич ка ко му ни ка ци ја
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Наконкласичногпарламентаризма1којиједоминираоXIX
векомистраначкепартократијекојасеусталилатокомXX
столећа,дошлисмодопериодаде мо кра ти је јав но сти,2која
је удиректној зависностиодуправљањакомуникационим
токовима и садржајима. Сфера политичких наука се тихо
мења: масовност, социјална структуираност и идеолошка
верност у политичким партијама опадају, док се грађани
опредељујупремаинтересимакојиимсеудатомтренутку
учиненајприкладнијим.Тозначидаљуди,чињенице,вред-
ностиидогађајиидаљечинесаставнеделовесвакезаједни-
це,алидатеккреирањеммедијскихзначења,конструкција,
мишљењаиинтерпретацијадобијајуполитичкувидљивост
идруштвенумоћ.Проблемнијерелевантанпосеби,већто
постајетексаотварањемдебатеујавномкомуникационом
простору,патакобитказањеговимнадзирањемзначиине-
видљивуборбузауправљањемдруштвом.Медијидобијају
кључнизначај,јерјепроизводњајавногконсензусабезњих
немогућа,чимеполитичкакомуникацијаисимболичкамо-
билизацијапостајупокретачијавногмњења.Свестиндиви-
дуесеобликује,моделираиприлагођаваинтересимаеста-
блишмента,алијечитавпроцесневидљивобичноминео-
бразованомпосматрачу,којикаоактерполитичкогпроцеса
тешкоуочаваинтеракцијуполитике,безбедности,бизниса
имедија.Сликекојекреирајуновинари,ПРслужбе,агенци-
језамаркетингилиинформисање,спинмајстори,лобисти,
професионалникомуникаторииосталикројачипропаганд-
ногплетиваодређујуистратегијуполитичкекомуникације,
сациљемдасереалностприлагодиинтересимаснагакоје
владају.

Управљатинекимдруштвомзначи господаритикомуника-
ционимтоковима,конфликтнимситуацијамаикризама;јед-
номречјуодлучиватиона чи ни ма пред ста вља ња.Артикула-
цијапроблемакојајеујезгрусвихјавномњенскихпроцесау
директнојјезависностиодмедијскихчуваракапија(ga te ke-
e per-a)којиодлучујукојећетемепостатизанимљиве,акту-
елне,релевантне,важне.Такодолазимодокомуникационог

1 Рад је настао у оквиру пројекта Ре ли ги ја и ци вил но дру штво, број
179008. којиреализујуБеоградскиуниверзитет,Факултетполитичких
наука иНишки универзитет,Филозофскифакултет, а којифинансира
МинистарствопросветеинаукеРепубликеСрбије.

2 ПојамјепрвиувеоБернардМанин,којијеподњимподразумеваомодел
представничкевластизаснованна“пер со на ли за ци ји уче сни ка у из бо ри-
ма и успон екс пе ра та за по ли тич ку ко му ни ка ци ју, све при сут ност јав ног 
мне ња и изм еш тање по ли тич ке ди ску си је из зад њих со би ча ка пар ла мен-
тар них од бо ра или стра нач ких цен тра ла у ме диј ску јав ност”;видиу:
Manin,B.(1995)Prin ci pes du go u ver ne ment re prѐsent ta tif,Paris:Flamma-
rion
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парадокса: информациона индустрија информише, обаве-
штава,забавља,алиикреирасофистицирантипдруштвене
контроле,салукавофилтриранимобрасцимаидеолошкедо-
минације.Демократијајезамишљенакаоидеалназаједница
равноправнихпојединаца, грађана који критички спознају
свет око себе, али је у међувремену пропаганда бројним
техникамаивештинамаодњихнаправилапослушнеиза-
веденемасе.Карактерновинарствасепроменио,алимало
коо томеотворено говори:нестале сукласе које су ство-
рилеинституцијунезависнештампе,такодановипоредак
одинформацијакреирауслугекојеимајувредностонолико
коликонедостају обичнимљудима.Уместо за грађанеме-
дијирадезаелите,оглашиваче,политичкелидереипартије
или власникемедија, и сами постајући део естаблишмен-
та,пристајућидабудуадекватнонаграђеникорпоративним
новцемилиблискошћусаносиоцимамоћи.3Структурајав-
ностијепромењена,јерсуноветехнологије,интернетпре
свих,алииконвергентнеплатформепроменилемоделкому-
никативногделовања.Међутим,дабисестратешкициље-
виостварилиупракси,неопходнојеупросторимајавности
конструисатиповољнесликеополитичкимпрограмима,од-
лукамаиличностимакојебитребалодаихреализују.Сто-
гасеупољејавнихинформацијауводипојамме наџ мен та 
по ли тич ке ко му ни ка ци је4 који је саставни део политичких
система,безкојегнемаформулисања,агрегацијенитиспро-
вођењаколективниходлука.Политичкипросторнепосто-
јибезкомуницирања,јерјеоноудиректнојповезаностиса
отвореношћучитавогпроцеса,пасеможерећидапредста-
вљањеполитичкихидејаукоренуподразумевадемократски
оквириподршкујавности.Увременимакласичнихмедија
про из вод ња при стан ка5билајеједноставнијаиефикаснија,

3 АмеричкиписацКрисХеџис(Hedges),некадашњидобитникПу ли це ро-
ве на гра де,тврди:“Медији,црква,универзитет,Демократскастранка,
уметностиирадничкисиндикати–стубовилибералнекласе–купље-
ни су корпоративним новцем и обећањима да ће бити убачени близу
круговамоћи.Новинари,којивишедржедомоћниканегодоистине,
објављивалисулажиипропагандугурајућинасуратуИраку.Медији
којехранекорпоративниоглашивачииспонзори,затовремедржене-
видљивимчитаведеловестановништвачијебимизерија,сиромаштвои
тегобетребалода,принципијелно,будууфокусуновинарства”,Hedges,
C.(2010)De ath of the Li be ral Class,NewYork:AlfredA.Knoff,p.10.

4 Подменаџментомполитичкекомуникацијеподразумевамо“пла ни ра ње, 
спро во ђе ње и кон тро лу ком плек сних про це са ин тер су бјек тив ног пре но-
ше ња са др жа ја и кон стру и са ња ре ал но сти од стра не по ли тич ких ак-
те ра”,Zerfaß,A.&Oehsen,H.O.Менаџменткомуникацијауполитици:
основе, процесиидимензије, у:Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је,
(2011)Београд:KonradAdeauerStiftung,стр.11.

5 Ноам Чомски (Noam Chomsky) откривајући пропагандни модел под
надзоромдржавнебирократије,региструјепетфилтеракојицензуришу
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јерјенадзирањемштампаријаиликоришћењаелектромаг-
нетнихфреквенцијадржавалакообезбеђивалаувид,утицај
иконтролусадржајакојисунуђенипасивнојпублици.Све-
присутностинтернетаихибриднихмедијавећинистанов-
ништваданаспостајеопредељујућифакторуинтерпрета-
цијистварности,пасеможерећикакосветчињеницасве
вишезависиодзначењакојаиммедијскитворцикреирају,
конструишућииреконструишућидогађаје,проблеме,кон-
фликте,пријатеље,кривце.

Четиритеоријскаконцептамедија(основниауторитарнии
либертеријанскииизведениконцептдруштвенеодговорно-
стиисовјетскиконцептпропаганде)6превишеодполаве-
ка уважавали сумоћ информација у креирањументалних
слика,алисуњиховманипулативникарактериперсуазивна
снага увек приписивани идеолошким противницима. Док
језападусовјетскоммоделувидеосамобирократскуауто-
ритарноститоталитарнупропаганду,истокјеулибертери-
јанскомконцептууочаваозаводљивостслаткоречивошћуи
прикривениммаркетиншкимтехникама.Великипрасакна
геополитичкомпростору1989,укључујућииодлазаккому-
низмасаидеолошкепозорнице,обелоданиојепропагандни
корпоративнимоделкојиизсенкеуправљасветом.Масовно
друштвонечинибројстановникакојиживенаистомпро-
стору,већсадржајинформацијакоједеле,симболичкика-
рактервезакојеихспајајуивредностикојеприхватају.Су-
гестивниутицајпорукапосредованиммедијимаиндирект-
нокреиралистудруштвенихприоритета,такода,временом
медијистварајусвестозаједничкомживотуипроблемима.
Социјализацијабезкомуницирањанијемогућа,пасеупо-
редосаразвојемновихмедијскихтехнологијаразвијаниз
стратегијакојепредвиђајупонашањаљудиусимулираним
ситуацијама.Мисли,веровања,стварностизначењаукор-
поративном добу постају полигон за промовисање имиџа,
доксеунутармедијаразвијастратегијапридобијањапажње
аудиторијума.ХансЕнценсбергерговорећионадолазећим
променамасјајнозапажакоћедржатикормилоновогпорет-
ка:“Којегосподар,акослуганерешавасесамонаоснову
тогакорасполажекапиталом,фабрикамаиоружјем–него

садржајинформација:“1)ве ли чи на, вла сни штво и про фит на ори јен та-
ци ја ма сме ди ја; 2) мар ке тин шко по сло ва ње и ути цај огла ши ва ча; 3) из-
во ри ве сти; 4) „про тив ва зду шна ар ти ље ри ја“ и на па ди на ме ди је; 5) 
ан ти ко му ни зам као над зор ни ме ха ни зам”Чомски,Н.(2004)По ли ти ка 
без мо ћи,Загреб:ДАФ,стр.153-207.

6 Уамеричкојлитературисрећемоиназив“четиритеоријештампе”,иако
јејошууводномделуједанодаутора,професорВилбурЛ.Шрам(Wil-
burLangSchramm),објасниодаподовимтумаче“свемедијемасовне
комуникације”.
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што даље, то јасније –ко рас по ла же све шћу дру гих”.7Да
поједноставимо:људисликеизмедијасвевишеприхватају
каостварност,неуочавајућитрансферзначењамеђусубјек-
тима,релациједруштвенихструктурасапропагандомили
ангажованостконсултанатазаодносесјавностима.

Управљањедогађајимаитемамапостајеприоритетуполи-
тичкомангажовању,јербезодјекаујавноммњењунемани
друштвеногпризнања.Светсимбола јеуекспанзији:про-
ток информација све је гушћи и профилиранији, извори
информацијасвесувишеусмерениизодређенихцентара,
док појачана редуданција мноштвом технолошких кана-
лакомпензирабуку.Догађаји,проблеми,процесиидеша-
вањафилтрирају се од извора информација, а садржаји и
жанровиусмеравајукаунапредодређенимправцима.8Зна-
кови,текстови,тонови,шумови,рекламе,поруке,идејеак-
туелизујусеуодређеномтренутку,изодређенеперспективе
иизодређенихинтереса,редукујућистварноступривиде
стања,ствариидогађања.Масовнимедијиданасфункци-
онишукаорезонантнотло,накојемпредставницивладеи
парламента,политичкихпартија,синдиката,верскихорга-
низација,универзитета,невладинихорганизацијаидругих
агенасапредстављајусвојепогледенакризеиначинењихо-
вогрешавања.Повећанадруштвенадиференцијација,плу-
рализацијаи глобализацијамењају традиционалнидржав-
ниоквир (парламент,влада),уводећиусферуодлучивања
идругеагенсе(НВО,синдикате,универзитете,верскеорга-
низације,лобистеитд.),чинећикомуникацијскипејзажзгу-
снутијимиколоритнијим.

ИстражујућисадржајдневнештампеуСрбији анализира-
мо квалитет политичког комуницирања, степен екстерних
консултација са економијом, науком и осталим друштве-
нимсферама,моћтематизовањаи стратешкогпозициони-
рања информација (agenda-building),9 слику лидера (вођа),
каоивидљивостизвораинформација.Циљнам једаука-
жемонапроменеукомуникационојстратегији,односнода
проверимо да ли информације распростиру и идеолошке
вредности?Тозначидаћемоурадупажњуфокусиратина
текстове,дискурзивнуструктурупотенцијалнихзначењаи

7 Енценсбергер,Х.М.(1980)Не мач ка, Не мач ка из ме ђу оста лог,Београд:
БИГЗ,стр.13.

8 Еделман(EdelmanMurray)токаженадругачијиначин:“ти ши на је пу на 
зна че ња кад озна чу је из бе га ва ње про бле ма ко ји би иза звао по де ле ако 
би био спо ме нут”,Еделман,М.(2003):Кон струк ци ја по ли тич ког спек-
такла,Загреб:Политичкакултура,стр.37.

9 Оваагендапредстављанастојањеполитичкихактерадауутицајнеме-
дијепласирајузањихнајповољнијеилипоњиманајважнијетеме.
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задовољстава, каопреносиоце утицаја ипроизвођаче дру-
штвенихпотреба.

Ме то до ло ги ја

Квантитативноманализомсадржајаосамдневнихлистова
(По ли ти ка,Да нас,Ве чер ње но во сти,Блиц,Ку рир, Ин фор-
мер, АлоиНа ше но ви не),упериодуоддесетогдошеснае-
стогјуна2013.године,истраживанасутринивоамедијског
комуницирања: са др жај ни (садржај информације и поли-
тички ефекти), струк ту рал ни (жанрови, извори и токови
слањапоруке)ипро це су ал ни (политичкамотивацијаиакти-
вистичкимоменти).Кризесенајбољеразвијајуудруштви-
ма ризика; политичке елите институционализујући јавни
простор, паралишу сукобе, моћ и легитимност, не схвата-
јућидатакокочепроцеседемократизације.Уовомтексту
истражујемонивополитичкекомуникацијеуСрбијикаозе-
мљинедовршене транзиције, у тренуцимакада сеочекује
добијањесагласностиЕвропскеунијезапочетакпреговора
очланству.Грађанисуопхрванипроблемимаочувањасоп-
ственеегзистенцијеиневерујудабисењиховокритичко
резоновањеикакомоглотицатидоношењаполитичкиход-
лука.10 Разједињена опозиција принуђена је да се бори за
сопствениопстанак,економија јескороуништена,незапо-
сленостсвакодневнорасте,КосовоиМетохијасупрактично
отететериторије,пасеможерећикакобиполитичкитоле-
рантандијалогмогаонајавитипочетакновекомуникације.

Преманекимпроценама,11анализираненовинесунајтира-
жнијеудржави,сазначајнимутицајемнајавномњење,па
семожеконстатоватикакосеполитичкиоквирудобројме-
риформиракаорезултатњиховогписања.Усвакомброју
анализиранјеукупансадржај,безнедељнихдодатакаире-
кламнихматеријалакаопосебнихприлога.Јединицаанали-
зебилисутекстовикојисунабилокојиначин,укључујући
иизвореинформација,обрађивалитемерелевантнезајав-
никомуникационипростор.Истраживањесезаснивалона

10МирољубРадојковићсматрадавеликибројпротестнихакција,штрај-
коваглађу,блокадапутеваипругапредстављајуодјекнеповерењауде-
либерацију јавнесфере, јер“моћполитичкогестаблишментанеугро-
жавајумасовнимедијипоштонисунезависни”,Радојковић,М.(2011)
ПолитичкакомуникацијауСрбији,у:Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка-
ци је,КонрадАденауерСтифтунг,Београд,стр.31.

11НајвећупродајубележилисуКу ририБлиц (обалистапреко120.000),
затимВе чер ње но во сти(око100.000),По ли ти ка(око45.000),На ше но-
ви не(35.000)иАло(30.000),докјеназачељуДа нас(6.000).Одукупног
тиражадневнештампе уСрбији (око 600.000примерака), анализира-
неновинекуповалојевишеодтричетвртинечиталаца.(ПодациПрес 
паблишинг групе,крајемјануара2012).
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квантитативнојиквалитативнојанализиукупно1.314тек-
стовасаполитичкомтематиком,алиподацинисуукрштани
нанивоуштампанихиздањапојединачно!

Те ме – хап ше ња, кра ђе, ко руп ци ја,  
скан да ли, пла те и пен зи је

Евро па и по не кад Ко со во

Свака власт улаже значајненапоре за управљање комуни-
кационимтоковимаунутарсопственогпростора,алитолу-
кавоскриватрудећиседаујавномпросторустворислику
оотворенојинформационојплатформикојаодсликаваком-
плексностдруштвениходноса.Туимамодванивоакомуни-
кације:1)ин тер ну,којајеобичноузониар ка не,невидљи-
ваинејавна,и2)еск тер ну,окренутуопозицији,бирачима,
јавностиимедијима!Каопоследицудобијамопојавупер-
со на ли за ци јеилиинтензивнијуПРкомуникацију,гдепред-
седникстранкеилипортпаролипреузимајунасебебригуза
придобијањемпажњеипублицитета.

Устраначкомживотусвемање јеунутрашњихразличито-
сти,асвевишедисциплинеилојалности.Такопартијепод-
сећајунавеликапредузећакојапреузимајубригуостранач-
комзапошљавању,егзистенцији,социјалнимпримањимаи
сличнозаузвраточекујућиапсолутнупослушностиоданост.
Појаве дисиденства или унутрашњег критиковања обично
сезавршавајуискључењемилиунекимслучајевима,осни-
вањемновихпартија,такодаихуСрбијиуовомтренутку
имаблизустотину.Схватајућидапопуларностчинеичеста
појављивањауутицајниммедијимастранке,сасвојимли-
деримаорганизујупсеудодогађаје,какобиобезбедилепри-
сустворепортераиимиџујавноммњењу.12Такослужбеза
односесјавношћу,небројенеагенције,портпароли,лобији,
аналитичари,менаџеризаодносесјавностима,великеком-
панијеиполитичкицентрипреузимајуулогесубјекатако-
муникацијскихпроцесаиндиректноугрожавајућиаутоном-
ност и етичностмедијских редакција13.Постепено долази
доредефиницијеновинарскепрофесије,паизвештачакоји
одлучујеосадржајупоруке(de ci sion ma kers)мењановинар
(de ci sion ta kers)којиизвршаватуђеналоге.Мождаинеосет-
но,новинарствопостајесаучесникПР-а,неуочавајућикако

12Псе у до до га ђај је план ско де ша ва ње ко је се од и гра ва пр вен стве но због 
то га да би се о ње му из ве шта ва лоAgge,AultandEmery(1988)In tro duc-
tion to Mass Com mu ni ca ti ons,NewYork:HarperandRow,стр.385.

13Вишеу:Јевтовић,З.иПетровић,Р.Јавномнењеидемократскидефицит
удобумултимедија,у:Срп ска по ли тич ка ми саобр.4,приредиоЂурић,
Ж.(2010),Београд,стр.105-126.
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јелукавоскрајнутоуспореднеулицеповршинскогпосре-
довањастварности,политичкогблаћењапротивника(медиј-
скиклијентелизам)изапостављањаопштегдобра(publicis-
sues).Међуњиманемасукобајерсунаистомзадатку,само
им се циљеви и методе битно разликују: новинари служе
јавности,аПР-овиклијентимакојиихунајмљују.

Наштампаном тржишту уСрбији промена стратегије по-
литичкогкомуницирањасенедовољноуочава.14Говори се
окризитиража,смањеномбројузапосленихуредакцијама,
падуприходаодвеликихоглашивача, алискоронималоо
преображају публика, њиховом тихом сељењу ка другим
конвергентнимплатформама,паиогубиткукредибилите-
та.Комерцијализација,таблоидизација,сензационалности
спектакуларностутичунасмањењеозбиљног,истраживач-
когновинарства,атосенајбољеуочаваанализомтемаоко-
јимадневнилистовиизвештавају.Букаукомуникационим
просториманеспречавапојавудиригованогисензациона-
листичкогдискурса,поготовонанасловнимстранама:Бу-
ба ло је пао, не ка се спре ми...(Нашеновине,15.јун),прет-
поставканевиностискороиданепостоји:Бу ба ло ухап шен, 
Бе ко оп ко љен, уз наднаслов: То, на род на ми ли ци јо, но ви 
удар на др жав не ло по ве (Информер, 15. јун), најчитанији
Блицидеикоракдаље.Узвеликуфотографијупрекоцеле
странедајеипикантнедетаље:окохапшења:Бу ба ло у шо-
ку, Мр ђу ухап си ли на ка фи с Бе ком (15. јун),доктрадици-
оналнаПолитикаисправнообјављује,такођенанасловној
страни:Бу ба ло глав ни осум њи че ни за спор ну при ва ти за ци ју 
„Лу ке Бе о град“.Сензационализмунијеодолеониозбиљни
Данас,којиупрвомпланучитаоцеинформишекакоћеСрп-
ске ин сти ту ци је би ти у си сте му Ко со ва до кра ја 2013, а
ондаобјављујеимањуфотографијуитекстсанаднасловом:
Ухап шен Пре драг Бу ба ло, али и тврдњом у наслову:Траг 
во ди до Бе ка и Ми шко ви ћа,иакозатоутекстунемадоказа.
Колико су таблоиди уСрбији оруђе у рукама политичких
обрачунапоказујуичестенајавехапшења,некадатачне,а
некадаикаопразнипуцњи.15.Престварногдогађајаунеким

14Препознатљивесутристратегије:Top down(одозгонадоле),којаусре-
диштестављаполитикуицентремоћи;стратегиједе мо крат ске јав но-
сти,самедијимауцентру,истратегијаBot tom up(одоздонагоре),где
приликудобијајуобичниграђани.

15Типованеинформације(tip-offs),собзиромнанепоузданостизвора,че-
стоумејудабудулажнеилиманипулативне,ускладусаинтересимапо-
јединихлобигрупа.Увеликимредакцијамасвечешћесезапошљавају
контролориинформација(factcheckers),чијијезадатакпажљивопрове-
равањесвихизјава,исповести,докумената,писама,спискова,мејлова,
података…Гладзабрзиномникаданесмебитиснажнијаодгладиза
истином.
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таблоидимаобјављенајенајавахапшења:Да нас па да Бу ба-
ло(Ало,14.јун,насловнастрана)илиПа да ју круп не звер-
ке: Хап ше ња, по ли ци ја при во ди од го вор не због лу ке Бе о град
(Курир,14.јун),штосамопоказујеспрегуновинара,безбед-
носних служби и власти. Епилози овако “значајних” тема
скородаизостајуилисеобјављујунаунутрашњимстрани-
цама, на маргинама пажње (Бив ши гра до на чел ник Кра ље-
ва пу штен из при тво ра-објавиосамоДанас,13јуна,иако
сенаслободиузбившегфункционеранашло још15лица
осумњиченихзазлоупотребусредставазасанацијуобјеката
послеземљотресакојије2010.погодиоовајград).

Друштво у транзицији инструментализује новинарство,
сматрајућидапровоцирањеммедијскепажњекрозпсеудо-
политичке спектакле осваја подршку јавности. Власт се
представља као жестоки противник мафије, криминала и
корупције, па откривањем афера спинује16 јавно мњење.
Рефлекторипажњесефокусирајунасамчинхапшењакоја
сеодвијајупредкамерамаТВекипаилирепортераодабра-
нихновина,дабивременомпажњајавностипопуштала,без
конкретногрешењаилиадекватнеказне.Штампананаслов-
ницама саопштава како јеминистарство здрављаотказало
куповинуопремевредне300милиона–На ме штен тен дер 
за ку по ви ну ске не ра(Блиц,11.јун),дајесензационалнуин-
формацијуопоследњојпонудинајбогатијегСрбина–Ми-
шко вић ну ди 25ми ли о на евра за сло бо ду(Нашеновине,12.
Јун),штологикомкрдапреузимају чаки озбиљнимедији
(Данас,12јун,стр.5).Спектакуларностисензационалност
провоцирају критички опрез маса јер трансформишући
стварностнудедрамскиконфликткојимсепридобијаподр-
шкаобичнихљуди.Једанпроблемсете о ри јом аген деуводи
уполитичкуорбиту,какобисејавностзабављалањеговим
рефлексијамакојеувеликимколичинамапристижу,обично
из“анонимних”,али“доброобавештених”извора.Низови
информација ређају се каоватромет, а учесталошћупона-
вљањаударнихподатаканапетострасте.Причупреузима-
јудругимедији,пасетаконизовимапроизведенихсликаи
значења,креирадруштвенипроблем,којипопотреби,може
дасепредставикаобезбедноснапретњазаједницииливе-
лики успех власти.Док се јавномњење бави наметнутим
сликамаирешењима,изапаравана,политичкилидерире-
шавају виталне проблеме, растерећени бриге о притиску

16ПодовимпојмомподразумевамодефиницијуЏонаМалтеса(JohnMal-
tese):спиновањеје “про ми шље но ства ра ње но вих пер цеп ци ја и по ку-
шај кон тро ле по ли тич ких ре ак ци ја”Maltese,J.(1994)Spin Con trol. The 
Whi te Ho u se Of fi ce of Com mu ni ca ti ons and the Me na ge ment of Pre si den tal 
News,ChapelHill:TheUniversityofNorthCarolinaPress,p.215.
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ширезаједнице.Пажњајавностијачаилислаби,асиметрич-
носамедијскимконструисањемпроблема,сенчењемдога-
ђаја и стављањем тежишта на различите аспекте. Велики
проблемможебитирелативизованкаомали,алииобрнуто.
Пумпањеафера,дозирањестварноститехникамашокирања
испиновања,малисудеобогатогинструментаријакојимсе
управљаемоцијамамаса.Наконодређеногвремена,кадасе
публиказаситинаметнутомтемомпроизводисенова, још
спектакуларнија,заводљивија,необичнија,итакоукруг.Је-
данпроблемзамењуједруги,старусликупотискујенова,а
дневнепотребезавестимасезадовољавајуинформацијском
олујом.Кризеипроблеместварајуиразрешавајуљуди,па
такополитичкисистемможемопосматратикаомизансцен,
креиранповољиневидљивихвладара.Свакапорукапрене-
тамасмедијимадеојесимболичкепрезентацијестварности,
асложенисветзнакова,иконаисликаостварујефункцију
комуникабилности,безкојеспектаклнебиимаополитичку
снагу.

Партије све више развијају интегративнуфункцију са др-
жавом,причемуборбасаполитичкимпротивнициманема
граница.Штампананасловним странамаинформише јав-
носткако јеПуч у ДС про пао, Та дић ни је сру шио Ђи ла са,
алиистотакоиоПо бу ни у СПС, тра же се сме не Ба ја то-
ви ћа и Мр ко њи ћа (Нашеновине,10. јун);изњесазнајемо
даВу чић са Че дом ру ши Ђи ла са(Ало,13јун)илидасусе
По сва ђа ли Ву чић и Дин кић(Блиц,12.јун),докКурирусери-
јитекстоварушиауторитетпредседниканајвећеопозицио-
нестранкеиградоначелникаБеограда:До каз о Ђи ла со вим
ми ли о ни ма (11. јун),Ђи ла се, да вао си ми то да би згр нуо 
ми ли о не(12.јун),Хва ли се учин ком, а за ду жио град за 900 
ми ли о на евра (13. јун), Жељ ко Ми тро вић: От кри ћу ка ко 
је Ђи лас пљач као(14.јун),Ђи лас хо ће да за ме ни Дин ки ћа
(15.јун),Су ко би ли се Жељ ко Ми тро вић и НУНС: Смем ли 
да об ја вим да је Ђи лас хап сио ле ка ре(16.јун).

Играодносаујавномпросторусвејеочигледнија,поготову
ако се знаначинна којимедијифункционишу.Посматра-
јући информацију као робу, а не услугу, власницифорси-
рају садржаје који седопадајууправљачкимцентрима,па
тако страначке промене у политици не значе драматичан
начинпроменејавнекомуникације.Сматрајућимедијекао
технолошкасредствакојасадаслужењиховиминтересима,
победниципреузимајуметодеитехникепораженихснага.
Тако се тензијенепрестаноодржавајуиподстичу,појавна
сликаодругимаприказујесенајмрачнијимбојама,аисто-
временохиперболизујеиапострофирасопственидопринос.
ПартијеуСрбији,временом,постајупредузећазапружање
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услуга,док јеосновнимотивзаучлањењекористољубље,
односнолични, анеидеолошкиинтерес.Отудасоцијалне
темеусекундарномпољу:75гу би та ша на рас про да ји(Ве-
черњеновости,11.јун);Кре ди ти гра ђа не гу ра ју у роп ство
(Вечерње новости, 13. јун), За па њу ју ћа ла ко ћа пљач ка ња 
др жа ве(Вечерњеновости,14.јун),Од бо га тих не ма ни вај-
де, ни ти по ре за (16. јун),Пре те не ста бил ност и еко ном-
ски су но врат (Данас,11. јун),За ра де и пен зи је не ће би ти 
за мр зну те (12. јун),По ло ви на ро ди те ља не пла ћа али мен-
та ци ју (Политика, 10. јун), Хит не ан ти кри зне ме ре због 
не ре ал ног бу џе та (13 јун). Некако стидљиво провлаче се
инајавепроменестатусаујужнојсрпскојпокрајини:Га се 
се кан це ла ри је МУП-а на се ве ру Ко со ва(Политика,14.јун)
илиВласт је ко нач но по че ла си стем ски да ми сли о Ко со ву
(Данас,15.јун).

Избортемакојећесепратити,страницанакојојћесетекст
налазити,начиниприказивањаполитичкихлидераистрана-
ка,њиховизгледнафотографијама,контекститонкојимсе
догађајанализира,каоимногадругасредствапрезентаци-
јемогубитноусмераватиставовечиталаца.Готовосвезна-
чајнијеполитичкепартијеуСрбијиангажујуспинмајсторе
илипрофесионалнекомуникаторекојиимстратешкисрачу-
натосаветујукакодауправљајуинформацијама,фокусира-
јућисенаперсоналниуспехиличнупопуларност.Настан-
компартијских,специјализованихагенцијаилиодељењаза
политичко комуницирање мења се и садржајштампе која
податкеитемесвечешћедобијаизстратешкихцентара,са
планомдасеселекцијомтемаисаговорникадефинишуиде-
олошкиобрасцииполитичкиактери.Јавномпрезентацијом
њиховихставова,идеја,мисли,исказаиверовањачитаоци
сеусмеравајукаидеолошкомциљу.Тојете о ри ја фре мин га
(TheoryofFraming),којаподразумеваселекцијуиистицање

Рубрика Политикa Данас Вечерње 
новости Блиц Наше 

новине Курир Информер Ало Укупно

Политика, 
друштво 
догађаји 
дана... 165 158 84 138 46 76 47 52 766 

Криминал, 
хапшења   9   4 17 25 36 42 18 14 165 

Социјалне 
теме 22 27 67 21 13 77 13   9  189 

Европска 
унија 14 16 11 12   5 11   8   5 82 

Косово и 
Метохија 17 12 31 15   4 12   9 12 112 

 

Табела1.Укупанбројтекстоваполитичкеприроде
повезанихсаСрбијом:
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самоодређенихделоваопаженестварности,ускладусаин-
тересимаснагакојеуправљајудруштвом.

Злат на пра ши на ПР-а

Усавременомдруштву уочљива је појавапре зи ден ци ја ли-
за ци јепартија,односномедијскалегитимизацијалидераи
осталихчлановатима.Класичанобликпартијскогкомуни-
цирања се губи, нови комуникациони токовимодернизују
масе, тако да брзо, усмерено и таргетирано информисање
остављаутисакнааудиторијум.Значајнообликујућиднев-
ну агенду, владајуће партије у комбинацији са државним
институцијама и носиоцима власти сужавају простор за
другачије идеје и програме, критичке гласове и плурали-
стичкукомуникацију.Политичкакултуранастајекаорезул-
татдоминантнихуверења,ставова,идеолошкихвредности
и образаца, алињенамоћ је у креирању комуникационих
стратегија и тактика којима ће јавност дати пристанак17.
УтицајцивилногдруштвауСрбији је готово занемарљив,
док је присуство опозиционих партија и јавних расправа
маргинализовано.Ко го во ри,ако ћу тиуштампи, једанје
однајбољихиндикаторадруштвенеравноправности.

Одукупно1.373анализиранаприлогавлада,министарства,
државнеинституције(20,32%),политичкилидери(24,32%),
председник државе (3,35%) и политичке партије (11,28%)
доминирајукаоизвориинформацијауготовосвимутицај-
нимдневнимновинамаСрбије,штојеблискорезултатима
сличне анализе.18 Додамо ли овима податак о директним
информацијама пристиглим од ПР служби и агенција за
испитивање јавности (7,5%), схватићемо колико је велики
утицај партија на власти које чврсто контролишу укупан
медијскипростор(66,77%).Мењасекарактерпартија:уме-
стомасовностиикласнебазепотенцирасенапропаганди
и маркетиншком праћењу активности, чак и на њиховом
креирању.Свевећибројинформацијарезултатјепретходно
обрађенихсаопштењазајавностилиспинованихинформа-
цијапроизведенихувладинимбироимазаодносес јавно-
шћу,достављениходпортпаролаисличнихслужби,докје
упорастуибројинтервјуареализованихтелефонскимпо-
зивима. Тржишна оријентација новинарства намеће нови
императив:стваратиштовишевести,интервјуаисличних
жанровасаштомањетрошкова,папривидно“бесплатни”

17Вишеу:Јевтовић,З.(2007)Масмедијскипреображајтероризмаирели-
гијеуглобалномпоретку,По ли ти ко ло ги ја ре ли ги јебр.1,Београд,стр.
97-124.

18Види:Јевтовић,З.иАрацки,З.(2012)НовинарствоилиПР–стварност
илипривид,Кул ту рабр.136,Београд,стр.262-279.
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пакетиподатакаифотографијакојисвакогтренуткастижу
уредакцијепостајумоћнаоруђауобрадијавногмишљења.
Програмипартијагубеназначају,разликесусветананије,
доксеруководствапрофесионализујунанивоуорганизаци-
онихцелинакојеполитичкеидеједисеминирајумедијским
токовима. Службени извори тако неосетно врше надзиру-
ћуфункцију,безбојазнидаћеихнекопрозватизакршење
људскихправа.Академскистручњациилиобичниграђани
постајудеоикебанеоотвореностикомуникационезаједни-
це (10,26%),докоутицајуцивилногдруштвауСрбији за
саданеманиговора(11,58%).

Интересивластисуврлојасни:стављајућиновинаримана
располагање низове информативних садржаја оне софи-
стициранонамећуагендудневногреда,лукавоутичућина
креирањејавностиињеномишљењеоодређеномпроблему.
Институционалналегитимностсејављакаопоследицасим-
боличкемоћикојупоседују високивладинифункционери
(министри, владини службеници, портпароли, директори
институцијаисл.),којиреалноимајуснагујавногутицаја.
Суштина је у наметању тема и рутинском стварањупсеу-
додогађаја (производња афера, политичких изјава, конфе-
ренција за штампу, парламентарних подела итд.), тако да
публикалаковерно гутаудицу,непримећујућида слобод-
новремежртвујепричамакојесустворилидруги.Државне
елитесеупраксисматрајупоузданимизворимаинформа-
ција,пачестодобијајупредностуизвештавању.Истовреме-
но,редакцијеумедијимасусвемалобројније,јертржишна

Извори Политика Данас Вечерње новости Блиц Наше 
новине Курир Информер Ало Укупно

Влада, 
министарства, 
државне 
институције 56 42 51 45 12 25 27 21 279 

Председник 
државе 8 6 11 6 4 5 4 2 46 

Политички 
лидери 46 28 32 55 24 43 63 43 334 

Политичке 
странке 16 21 23 25 12 18 19 21 155 

Инострани 
извори 32 29 19 17 14 18 16 11 156 

ПР службе, 
Агенције за 
испитивање ј. 
Мњења 11 14 12 19 11 9 14 13 103 

Представници 
јавних 
организација, 
удружења, 
цркве... 23 19 16 35 11 26 17 12 159 

Академски 
стручњаци, 
обични 
грађани 25 26 21 17 11 12 18 11 141 

 

Табела2.Извориинформација:
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оријентација,смањењетрошкова,ризиципословањаитрка
савременомпридоносезатварањууканцеларије,претвара-
јућиновинареуинтерпретаторепристиглихсаопштења,из-
јаваидостављенихинформација.Уважавајућичињеницуда
највећидеоПРслужбеникачинебившиновинари,којису
савршенонаучиливештинеитехникеновинарскогписања
јасно јештосередакцијеослањајунапонуђенеинформа-
ције.АнализаприлогауЊу јорк Тај мсуоткрила јеснажно
ослањањенаслужбенеизворе:од57,2%до72,5%,19штоје
потврђеноиовимистраживањем.ЗлатнапрашинаПР-асве
вишедобијаназначају:онајетиха,готовоневидљива,али
увекприсутнада, нијансиранимсимболичким значењима,
дапројектованубоју,интензитет,снагуисмер.Онанедо-
звољавасумњу,јерувекнудискривеникључзаразумевање
појмоваилипроцеса,наравно,увекуинтересуклијенатако-
јисуплатилизањенорасипањепоновинскимступцимаи
сликама.Она,поправилу,неговориаудиторијумуШтада
мисли(тојепривиднаслободаобјекта),већјојнудиОчему
дамисли(прикривенамоћсубјекта),развијајућиповерење,
пажњуиприхватљивост.Златнапрашинасепосипасамопо
истинитиминформацијама,алитакоштополирањиховсјај,
истичућисамооноштоодговараелитама.Политичкаефи-
касностсенемериколичиноминформацијакојесупонуђе-
нејавности(буком),већубедљивошћупренетихидеја,ато
јевећпосаозапрофесионалнеслужбеитимове.

Ли дер кам па ња

ЈиргенХабермас поред политичке и друштвенемоћи, по-
тенциразначајмедијскемоћикаоспецифичноновогкапи-
тала у јавној арени, стратешки битног за функционисање
плуралистичкезаједнице.Унормативнутеоријупрвиуводи
појамделиберације,20објашњавајућидаинтеракцијуизмеђу
државеињенихдруштвенихокружењаомогућавајукомуни-
кациониканаликојифилтрирајуполитичкезахтевеиидеје.
Халабукунегдашњихизборнихкампањавођенихпотргови-
маистадионима,акцијаодвратадовратабирача,сменила
јечудеснаопсенамедијскихсликакојеомогућавајудемо-
кратскулегитимацијунекогдруштва.Отудапредседнички

19Zhang,J.andCameron,G.T.(2003):Study Finds So ur cing Pat terns in Wen 
Ho Lee Co ve ra ge,NewspaperResearchJournal24(4),p.96.

20Делиберативнадемократијајемоделукојемсеполитичкеодлукедоно-
сепроцесомпреговарања,договарањаиубеђивања.Онајерезултатко-
муникационогделовањаизмеђуформалноорганизованихинеформал-
нихделиберацијалицемулице,уаренамаинаврхуинаднуполитич-
когсистема,Хабермас,Ј.(2007)Политичкакомуникацијаумедијском
друштву,ЦМ,НовиСад:Протокол,Београд:Универзитет уБеограду,
Факултетполитичкихнаука,стр.11.
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кандидати као телешоп производи, изборне кампање као
углађенихоливудскифилмови,аполитичкикапиталкаоре-
зултатприменеметодакорпоративногкомуницирања.

Уполитичкојпропагандипосебно значајноместо заузима
тзв.ли дер кам па ња.Њенциљједа,јавнимистицањем,фа-
воризовањем,хваљењем,подршком,величањемисличним,
подржи одређену личност, мада у негативном контексту
(сатанизацијом,вређањем,ружењем,мимикријом,пежора-
тивношћу и сличним представама) може имати и контра-
слику о некој важној личности (шефу државе, вођи поли-
тичкестранке,јавнојличностикојанеделижељенеидеје).
Међуактуелнимсрпскимполитичаримавизуелнодомини-
рајуИвицаДачић 16,25%,МлађанДинкић 14,65%,Томи-
славНиколић14,25%(овајпроценат јеувећанчињеницом
да јесамоу једномбројуновинаАло,16. јуна,објављено
15фотографија уформи албума)иДраганЂилас 15,75%,
аизненађујемањавидљивостАлександраВучића(8,45%).
Међутим,кадасеанализираконтекстлакосеуочавадасу
фотографијепремијераиминистраполиције(Дачића)ими-
нистрафинансијаипривреде (Динкића)честосанегатив-
нимпублицитетом,уилустрацијикоруптивнихафераиса
лукавимуказивањемнањиховублискостсаактерима(Да-
чићевафотографија је на насловној страни листаАло, од
14.јуна:Из гу би ла мен стру а ци ју због Да чи ће вог са рад ни ка,
иакосеутекступишеозлостављањусекретарицеодстране
високогфункционераМУП-а,илитекст:Ли де ри ко а ли ци је 
да нас о пла та ма и пен зи ја ма: Ди ле ма – да ли по ве ћа ти пен-
зи је за 125 ди на ра,илустрованјефотографијомдубокоза-
мишљеногДачића,чимесесугеришењеговаодговорност.У
међувремену, фотографије вицепремијера Александра Ву-
чића одишу смиреношћу, озбиљношћуи активизмом.Ако
имадруштвоондасутовисокифункционериЕвропскеуни-
је,аунекимпримеримасликеухапшенихособасевезујуса
мањомфотографијомпредседникавладајућестранке,чиме
сеуподсвестаудиторијумаусађујуњеговезаслугеуобра-
чунусакриминалом.Уполитичкојпропагандипостојиниз
техника заснованих на визуелизацији садржаја, при чему
јепотребноудужемиконтинуираномпериодуумедијима
понављатисличнеинформацијеисликекакобисесадржај
подсвесно задржао код реципијената.Пажњу медија иза-
звало јеихапшењенекадашњегминистраПредрагаБуба-
ла,такода јерелативновисоказаступљеностфотографија
(6,23%)резултатхапшењакојеседогодило.

Штампа у Србији не зна за морал нити професионалну
етику,астратешкересурсечиниструктурачестосензаци-
оналистичких порука које се распростиру мрежом. Њен
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задатакнијесамодаобавештава,већидакреирасликуоне-
кимличностима,паипоценунапуштањапрофесионалних
стандарда. Насловна страна једног таблоида, уз додатак:
Екс клу зив но наднаслов:Дра ма у Баг да ду, и наслов преко
целестране:–Ве ља пре жи вео бом ба шки на пад,ислустро-
ванајешокантномфотографијомразрушенихзградаиљуди
упаници.Новинардаљедетаљнијеобјашњавакакојебом-
баексплодирала“тикуззградуукојојсеодржаваосаста-
накирачко-српскеделегације”,иакосеустварностидогађај
збионаудаљеностиоднеколикостотинаметара,безикакве
опасностипоучеснике.Министарграђевинесепредставља
као храбар, одговоран и скроман човек (“није биломеста
застрах,мисморадилинашпосао...”),којиузтооствару-
јеизврснерезултате,штосеистиче антрфилеом: (“плани-
ранивеликиинфраструктурниобјекти:42пројектазаста-
ноградњу,изградња27мостова,изградња800километара
аутопута.......”).Тексткоинцидираса  контекстомнајавље-
нереконструкцијевладе,пагатребапосматратикаолоше
обављениПР.

Уместокомерцијалнимоглашавањем,политичкестранкеи
неформалницентримоћикрозинформативнесадржајеко-
јеаудиторијумпратисмањеопрезности,водесвојекампа-
ње, остварујући комуникациони утицај.Медији им служе
каоогласнетабле,пасесвакиредуновинама,секундана
радију или телевизији да измерити финансијским еквива-
лентом.“Као и код огла сне про тив вред но сти, и ов де оглас 
за ме њу је мо од го ва ра ју ћим ме диј ским при ло гом и до ла зи мо 
до број ке ко ју он да мо же мо ус по ре ђи ва ти с од го ва ра ју ћим 
број ка ма из не ког ко мер ци јал ног це нов ни ка”.21Управљање
јавношћузаснивасенамерењупотенцијалнезапажености
(енгл.opor tu nity to see)такодаозбиљнеинформативнеслу-
жбемедијскипланирајуповећањепубликекојећеорганизо-
вањемпсеудодогађајауследити.Дабисеповећаосопствени
маневарскипросторприступасеблаћењупротивникатако
штосепроизводиланацдогађајасанегативнимпублиците-
том.НовинаИнформер,токоманализиранеседмицеуцен-
тру интересовања, има високо позиционирану личност из
владајуће коалиције:Екс клу зив но: Исти на о пљач ки ве ка,
наслов:Ево до ка за;иподнаслов:Сто пи ра на ис тра га о Дин-
ки ћу, Ки пру и ми ли јар да ма(10.јун);сутрадансеобјављује
деманти министра финансија, али уз коментар редакције:
Мла ђан је мно го нер во зан(11.јун),већнаредногданамини-
старјевраћеннанасловнустрану:Ми ни стар у не ви ђе ном 
стра ху:По слао же ну у по ли ци ју да се рас пи та о ис тра зи 

21Верчић,Д.,Заврл,Ф.,Ријавец,П.,Верчић,А.Т.иЛацо,К.(2004)Од но-
си с ме ди ји ма,Загреб:Масмедиа,стр.155.
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(12јун),темајеидаљеужижиинтересовањаовихновина:
Дин кић не мо же да уце њу је,алисеупричуувлачиипреми-
јерИвицаДачић(13.јун),обрачундобијадрамскеелементе:
Мла ђан Дин кић – Уни шти ћу Ин фор мер (14. јун),дабисе
серијанаписаучитавојнедељизавршилакоментаромуред-
ника:Или Дин кић или Ср би ја(15.јун).Јавностдиректнопо-
гађајупричеокорумпираности,везамасаподземљем,кри-
миналнимрадњама,националнојиздајиисличномјерона
сликуополитицикреирапосредствоминформацијакојејој
саопштавајумедији.Кадамедијиполитичкеактереприка-
жукаосумњиве,негативцеилиполитичкеаутсајдере,опада
поверењеуњиховукомпетентност.Покушајидасекреди-
билитет поврати изласком у јавност (енгл. going public),22
организовањемконференцијазаштампу,давањеминтервјуа
илидемантија,претњаматужбамаисличнимактимаимају
бумерангефекат,односносамовраћајунегативнипублици-
тет.Контрастратегијасекрилаупласирањуверодостојних
информацијаконкурентскиммедијима,чимебисеповрати-
лоповерењепублике.

Тематизација одређеног проблема само је једна одфаза у
стратегији мобилисања јавног мњења. Подршка јавности
обезбеђује се увек континуираном пропагандом, која се у
времеизборнихкампањасамопојачава.Размислитезашто
једнаоднајмоћнијихкомпанијанасветуКокаколатолико
улажеумаркетинг,иакојебројједанусветубезалкохолних
пића.Дабииосталана тојпозицији, онамора сталнода
улаже у представе о сопственојмоћи и квалитету, јер ако
тонебирадиланањеноместобибрзодошлидруги.Стра-
тегијакојау средиштедруштвастављамедијеподразуме-
вапритисакнајавност,јероријентиреисмеровепонашања
креирајугласовивидљивиусредствимајавнекомуникаци-
је.Политичкиживотсвевишеартикулишупрофесионалне
службезаинформисањеипублицитет,докличностлидера
ињеговогтимапостајуцентаринформационогделовања.23
Персонализацијом друштвених активности они државне
активностиусмеравајукапартијскимакцијама,нудећиау-
диторијумудатрансферомзначењаизградесвојеставовеи
опредељења.

22Kernell,S.(1988)Go ing pu blic: New Stra te gi es of Pre si den tial Le a der ship,
Washington:CQPress

23Видиу:Sarcinelli,U.(2007)PartelenkomminikationinDeutschland:
zwischenReformagenturundReformblockade,in:Reformenkommunizie-
ren,HerausforderungenandiePolitik,We i den feld,Gütersloh:Bertelsmann
Stiftung,p.109-145;Uwe,J.(2004)Der Wan del der Par te ien in der Me di-
en de mo kra tie. SPD und La bo ur Party im Ver gle ich,Frankfurt
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Уанализиранојштампиевидентно јенепоштовањепрове-
ретачностиинформација.Чаку56,25%свихтекстовако-
ришћен је само једанизвор, у8,75%изворанеманити се
могупрепознати,такотекнештовишеодтрећинетекстова
задовољавапрофесионалнестандарде.Акотокомбинујемо
са високим приливом информација из званичних извора
(државе односно владе, председника, министарстава, по-
литичкихпартија,лидераипрофесионалнихслужбизаПР
иинформисање),закључићемодајезначајандеосадржаја
дискретнокреиранодцентаравласти.Акосепоштујестаро
новинарскоправилодасвакаинформацијамораиматинај-
мањедванезависнаизвора,ондаиземпиријскихподатака
произилазиконстатацијадајесадржајсрпскедневнештам-
певрлонепоузданипревишеидеологизован.

За кључ на раз ма тра ња

Друштваутранзицијинемајустабилнеполитичкебазе,што
сеуСрбијисвакодневноможепратитипребезимачитавих
одбораилиугледнијихпојединацакоји,радиличнихинте-
реса,мењају партијскуприпадност.Пошто странке тешко
контролишусопственочланство,упрвипланизбијајустра-
тегијекојимасеосвајаподршкајавности,доклидеримоби-
лишугласачеперманентнимутицајемнакреирањеинфор-
мативнеагенде.Такоштампагубистатусзаштитникаграђа-
на,промовишућиидејевладајућегестаблишмента,пасеи
таблоидисвевишебавеполитичкимспиновањем,напушта-
јући традиционални теоријски оквир деловања (естрада,
забава,трачеви...).Ерозијапрофесионализмајеевидентна,
свејевишевестибезпроверенихизвора,докмонополтема
наметнутодвластиугрожаваиидејупостојањаполитичког
дијалога.Умедијимасеодвијатихабитказапублицитетом,
док носиоцињеговог преусмеравања и расподеле, уместо
новинара,свечешћепостајуПРслужбе,менаџеризаупра-
вљањејавностима,спинмајстори,лобистиисличнаодеље-
њазакреирањесвести.
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STRATEGICPOLITICALCOMMUNICATION
INSERBIANDAILYPRESS

Abstract

Itwassaidfortraditionaljournalismthatitopened„windowsintothe
world“ to the citizens.After introduction of the Internet and a vast
numberofconvergentplatformsonecouldarguethatthegazethrough
thesemediawindows is becomingmore andmore blurred, due to a
continuallyincreasingnumberandsizeofsuchwindows,whichgives
raisetosuspicionastothedepictedreality.Analyzingcontentsofthe
mostinvestigateddailynewspapersinSerbia,theauthorhasinvastigated
the realmof epistemic communicationwith special attention paid to
its role in the process of forming political culture. In contemporary
practice, thecreatorsofpublicoppinionarepoliticalfigures(ranging
from political parties to civil society organizations), those in power
(membersofGovernment and state administration), themedia (from
massmedia to thesocialnetworks)andcitizens (from individuals to
thepoliticalpublic).Serbianpressallowthemselvestobegolddusted
byPRagencies,presentingrealityaspatternsofsuccespromotedby
politicalestablishmentandspinnedbymanifestationsofsignificance
andpower. In theaftermathsof  theauthoritarianpseudo-democratic
regime,itisconsiderednormalforpoliticalestablishmentmembersto
usecommunicationintermediariestoservetheirinterests,thusforcing
thecontentssuitableforaggressivepromotionofpoliticalclientelism.
Unstable nature of the truth provided in various interpretations of
recipients,amongideologicalyandculturallydifferentreaders,leadsto
abandoningofprofessionalprinciplesinjournalismandtheirsubstitution
withinformative&entertainingcontents.Withinthiscontext,newsare
losingtheircharacterasapublicvalueandarebecomingmerchandise

instead,possesedbytherichestandmostpowerfullindividuals.

Keywords: daily press, information sources, PR and propaganda, lack 
of dialogue, infoentertainment, political communication
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COMMUNITY RADIO 
STATIONS: UNEXPLOITED  
PR OPPORTUNITIES ON 

LOCAL LEVEL
Abstract: In modern Hungary  – since it joined the European Union – 
concepts like communication, modernity, identity and social dialogue 
have been re-valued. The change in publicity structure was an 
important transformation process in the system changeover. During 
democratic transition, the role of mass media also changed. Old tools 
got a new role, thus enabling the appearance of new actors as well. For 
many years, the local media (serving democracy better on local levels 
than their national counterparts) seem to have been re-valued as a 
local, self-defining forum trying to build local communities and support 
their participation. Following the system changeover, opportunity 
was provided in Hungary to establish local commercial and also 
local community radio stations. The range of the local media became 
increasingly colourful. Existing county newspapers, local papers, 
advertising brochures and the newly established local television stations 
easily attracted the firms and organisations operating in their area, 
offering advertising and PR opportunities. On the other side, it can be 
observed that the PR staffs of these companies and civil organisations 
scarcely exploit the opportunities provided by the local community 
radio stations. When they do consider the radio, they usually (nearly 
always) consider commercial radio. Within the frames of accessibility 
and pluralism, a determinant characteristic of the community radio is 
the manner in which people participate in the operation of the station. 
Volunteers consider this “work” a mission, are strongly devoted to the 
area and possess a serious opinion-forming force on the local level. 

GABRIJELA VELIKS
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Researches have proven that the popularity of these stations is higher 
among audience with higher education. I believe that the community 
radios  – owing to their specific features – could be an appropriate and 
attractive area for the PR, offering success opportunity primarily on 
local levels. This study and presentation places special emphasis on 
the features of the community radios that could promote efficiency of 
the PR, thus encouraging organisations to become part of the local 
communities.

Keywords: community radio, PR, Hungary, European Union

In modern Hungary – since it joined the European Union
– concepts like communication, modernity, identity and
social dialogue have been re-valued.The change in publicity
structurewasanimportanttransformationprocessinthesystem
changeover. During democratic transition, the role of mass
media also changed. Old tools got a new role, thus enabling
the appearance of new actors as well. For many years, the
local media (serving democracy better on local levels than
their national counterparts) seem to have been re-valued as a
local, self-defining forum trying to build local communities
andsupport theirparticipation. In thissocialenvironment, the
newcommunicationmeansareradicallychanging,quickening
upthetraditionalprocessesoftheinformationflow,atthesame
timemodifyingtheopportunitiesforinformationorganisationof
thePRprofessionaswell.Economicalandsocialorganisations
have to reconsider their present communication strategy, and
theyhave to renewtheircommunication toolsadhering to the
challengesofthepresent.Inafloodofinformation,weactually
live in theauthentic informationand itsaccessibilitybecomes
anincreasinglydeterminantfactor.Thisstudyendeavourstocall
the attention to the unexploited PR opportunities lying in the
communityradiobroadcasting.

I

Reputation management offers organisational framework for
thisissue.Itiswellknownthatinthepresenttimeofexplosive
informationgrowth, thereputationofacompany,aproduct,a
brandorpersonsdirectinganorganisationishighlyimportant.
Thisreputationhastobeconsciouslydeveloped.1Organisations
may influence their success not onlyby their activities or the
meansofmarketingbut–inaneverincreasingextent–bythe
relations established with their environment.An organisation
thatissupportedbyitsenvironmentinachievementofitsgoals

1 Szeles,P.(1998)A hírnév ereje. Image – Arculat,translatedtitleThe Power 
of Reputation. Image,Budapest:STARPR
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isabletobecomesuccessfulwithlessexpenditure,lessenergy
andlesstime.2

The relationshipbetweenanorganisation and its environment
canbebothpositiveandnegative,thoughitmaybeconsciously
developed in both cases. We can say that this relationship
is positive when the performance of the organisation is
acknowledgedandappreciatedbyitsenvironmentqualifyingit
positively.Then, thereputationof theorganisationispositive,
its image is good, the environment supports the organisation
in achievement of its objectives, exhibits readiness for co-
operation, understands and tolerates the problems or possible
defectsand,asa summary,hasconfidence in theorganisation
torectifythem.Thisrelationshipisnegativewhenexperience
is to the contrary. Then  the organisation has bad reputation
ornoneatall, theenvironmentshowsdistrustorisindifferent
towards the organisation. Both relationships can dynamically
changeovertime.Developingtherelationshipestablishedwith
your environment is carried out through the contacts of your
organisation, having the following means for this purpose:
the activity itself, the conduct of the organisation and the
communication.Theactivityoftheorganisationisvaluedbyits
environmentfirstofallbasedonwhat theorganisationmakes
andhowitmakesit,i.e.basedontheactivityoftheorganisation
ormore precisely, based on the information available on this
activity. One of the pillars of PR activity is to deliver this
information consciously to the target group. Contacts of the
organisationwithitsenvironmentarealsoofcrucialimportance.
Anorganisationisabletoactsuccessfullyonalongtermifits
environment sympathises with the organisation’s problems,
development,processesandendeavours,ifitsupportscorporate
objectives (not obstructing them), and, if an atmosphere of
trust is established between the organisation and its different
target groups and contacts. A harmonious and problem-free
cooperationhastobeestablishedbetweentheorganisationand
itsenvironment,inwhichbothofthemwillwinandneitherof
themcouldloseintherelationship.Inanygivensituation,this
communication, that is theinformationonagivenquestionor
problem,hastobeabletoprovideassistanceforthesolutionof
anygivensituation–beyondtheorganisation’sapproach,acts
andactivity.

“ThePRisaboutreputation–itistheresultofwhatyousayand
whatotherssayaboutyou.”3TheworkingprocessofthePRisa

2 Simon, H. A. (1982) Korlátozott racionalitás, translated title: Limited 
RationalityBudapest:KJK

3 Gregory,A.(2000)PlanningandManagingPublicRelationsCampaigns,
Kogan Page,London:InstituteofPublicRelations,p.3.
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plannedandlong-termendeavourinordertobuildandmaintain
goodwillandmutualunderstandingbetweenanorganisationand
itsenvironment,toinfluencetheiropinionsandtheirconduct.

Thus, the central objective of the PR is the organisation’s
reputation.Inordertocontributetothisobjective,itisnecessary
to achieve certain semi-objectives, such as: understanding,
trust,support,readinessforco-operationandconsensus.When
comparingthePRwithapie,thenthelargestsliceofthisisthe
mediarelations.

Slicesofthe“PRpie”4:

media relations (printedandelectronicpress,TV,
radio,webtools),

audiovisualinstruments(movie,videos,etc.),

conferences,symposia,

events,exhibitions,

support,sponsorship,

personalcommunication,

publications,and

othervarioustools.

Sinceeveryonehastheseatdisposalintheirwork,nobodyhas
secretweaponsortechnologyensuringamonopolisticposition.
According to an expert: “Everybody has the same elements,
factors, means and methods for combinations. You cannot
achieve exclusivity, patent ensuring competitive advantage or
moreproductiveprocedures.Advantage canonlybe achieved
bydexterity,inventivenessorbybetter,moreingeniousideas.”5

II

My PhD field of research was to explore the Hungarian
communityradiostationsinawidersocialcontext.Inconnection
with this, I have collected those ideas that could be thought-
provokingforexpertsworkinginboth“profit”and“non-profit”
organizations,orinthePRdomain.

Followingthesystemchangeover,therangeofmediainHungary
became more and more colourful. Apart from traditional
national media and county newspapers, the local papers,

4 Barát,T.(1997)Tolmács a hídon,translatedtitle:Interpreter On A Bridge,
Gödöllő,pp.67-68.

5 InformationfromDr.IstvánMatkó,presidentoftheM&HCommunications,
Hungary.Moreaboutthefirm:http://www.mandh.hu/mandhus/



95

GABRIJELA VELIKS

advertisingbrochuresandthenewlyestablishedlocaltelevision
stationseasilyattractedthefirmsandorganisationsoperatingin
their area,offering themadvertisingandPRopportunities.To
focusonmyfieldofresearch–opportunitiesaroseinHungary
to establish local commercial andalso local community radio
stationsapartfromthepublicserviceradiobroadcasting.Onthe
otherside,itcanbeobservedthatthePRstaffsofcompaniesand
civil organisations scarcely exploit the opportunities provided
bythelocalcommunityradiostations.Whentheydoconsider
the“radio”asaPR-tool,thentheyusually(nearlyalways)mean
commercial radio. I believe that – at least partly – this could
bethereasonwhytheyareunawareoftheopportunitieslying
in thecommunity radios: they ignore the radioproperties that
couldeasilybeusedfortheirownpurposes.Ibelievethat the
communityradios–owingtotheirspecificfeatures–couldbean
appropriateandattractiveareaforthePR,offeringopportunity
forsuccessprimarilyonlocallevels.Let’shavealookwhy!

Communityradiobroadcastingexistsinmanyformsalloverthe
world.Thefirstcommunityradiostationsstartedbroadcasting
more than sixty years ago in LatinAmerica. In Europe, the
situation is different in each country. Legal community radio
broadcasting is well established in the Western European
countries, and in some countries there are little differences
between the licenses issued for the community radio stations
andthelocalcommercialradios.InEasternEurope,thesituation
isdifferentsincenewlicensesaremostlyissuedforcommercial
stationsoperatedbytheWesternEuropeanmediacompaniesor
wealthy businessmen. Still, a strong interest is shown for the
communitybroadcastingandnumerousstationswereestablished
alloverEurope.e.g.AMARCEuropehas230membersin25
countries,andCMFEhas109membersin25countries.6

InHungary, this kindof independentvoicewasheard for the
first time in 1991. The “Tilos Rádió” (“Forbidden Radio”)
startedtobroadcastonAugust21,1991,nothidingthefactthat
itstartedasapirateradio,andbecameastheysay“owingtoa
legalgap–thefirstsamizdatofthesystemchangeover”.7The

6 According tomembers’listofAMARCEurope (AssociationMondialedes
RadidiffuseursCommunautaires–WorldAssociationofCommunityRadio
Broadcasters-Europe)accessed22.June2013.http://www.amarceurope.eu/
members/?sortstring=country&orderstring=asc&listpage=1&search_field=n
one&value=&operator=LIKE&sortBy=country&ascdesc=asc&submit=&so
rtstring=country&orderstring=asc#participants-listandaccordingtodatabase
andwebpageofCommunityMediaForumEurope,accessed22.June2013.
http://www.cmfe.eu/organisations/members.TheauthorisMemberofBoard
andresponsibleformembershipinCMFE.

7 HistoryofTilosRádio,accessed19.April2009.http://tilos.hu/history.html
andaccessed22.June2013.http://tilos.hu/info_tilos_radio
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first radio to broadcastwith a permitwas the “FikszRádió”,
launchedonMarch8,1992.8Hereithastobementionedthat
since 2002, an opportunity – unique even in European terms
– has been provided toHungary:with a limited transmission
range,establishmentandoperationofalargenumberofsmall
community radio stations is permitted with relatively simple
legalandtechnicalrequirements.Thiscreatesapossibilityfor
the real social participation and a wide-scale accessibility to
themediainsmallvillages,cityquarters,dormitories,schools,
socialinstitutions.9Beyondthe3minutes-per-houradvertising
time10, the Broadcasting Fund provides further resources for
their operation, enabling the possibility of financial support11,
atthesametimeexemptingthemfromtheobligationofpaying
a broadcasting fee.12 This advantageous situation enabled the
proliferationofthecommunityradiosinHungaryreshapingthe
mediastructureasnewcommunicationactors.

The Hungarian Organisation of Free Radios (a professional
associationforthedomesticcommunitybroadcasting)hadnearly
30membersandsupportersin2005andprovidedadefinitionfor
thecommunityradiostationsintheirStatutes,accordingtothe
ActIof1996,asfollows:

“Free radios are differentiated from the public service and
commercialradiosby:

independentoperationfrompoliticalandpublicorganisationsas
wellasfromeconomicalorganisationsinterestedinprofit,

serving the interests of well-defined communities (local,
ethnical,religious,culturalorlifestylecommunities),

endeavouring to get them to participate in the programme
preparation,

decision-makingthatiscarriedoutinademocraticmanner,

the programmes which have maximum three minutes of
advertisementperhour,

8 HistoryofFikszRádió,accessed19.April2009.http://www.fikszradio.hu/
pages/diohejban.htm

9 Theradioofthe“BerzsenyiDániel”Collegestarteditsbroadcastingowing
tothis,inMarch2005.ItisveryimportanttoemphasisethatthisHungarian-
type community radio broadcasting similar did not survive in the former
socialistcountries–themuch-blamedHungarianActonMediaprovideda
basisforthat,enablingthenon-profitradiobroadcastinginanuniquemanner
inEasternEurope./ActIof1996,2§(34)and42.§(1)./

10ActIof1996,16.§(5)
11ActIof1996,77.§(1),aswellas78.§(1)and(4-5)
12ActIof1996,90§(6)
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incomes which are not distributed but are reinvested for
maintenanceandoperation(non-profitcharacter),

beingoperatedmostlybyvolunteers,

alimitationoftheirbusinessandadvertisingactivityconnected
to broadcasting which can provide maximum 50% of the
income.”13

By the end of 2010 there were already 68 small community
radiostationsacrossHungary,working infifty-threeareas. A
numberofsmallcommunityradiostationscanbefoundinsmall
villagesordisadvantagedareasoutsidebigcitieswhereseveral
mainstreamlocalradiostationsoperateaswell.14Surprisingly,
moresmallcommunitystationshavebeenlaunchedintheeastern
partofthecountrywherepeoplearestrugglingwitheconomic
and social problems than in thewestern, so-called ‘rich’ part
ofHungary.15Afterthegeneralelectionsinthespringof2010,
lifeinHungarychangedinanumberofways.Legislationand
enforcement have speeded up16 and non-governmental voices
have had limited effectiveness during these processes.A new
erabeganforcommunitybroadcastinginHungaryasthe2010
LawCLXXXVrelatingtoMediaServicesandMassMediawas
passedon22Decemberandcameintoforceon1January2011.17
Ontheonehand,thesectorwassatisfiedwiththefactthatthe
communitymediaserviceassuchwascodifiedandrecognized
inthenewMediaLaw,ontheotherhand,theyrealizedthatthe
definition, the criteria and the basic principles of community
mediawere formulated inappropriately and too loosely in the
regulations.18Paragraph66ofChapterIVinthenewMediaLaw
givesabriefoverviewofthecommunitymediaservicecategory

13WebpageofTheHungarianOrganisationofFreeRadios,accessed19.April
2009.http://www.kkapcsolat.hu/szabadradio/

14Origin of data: Register of National Radio and Television Commission,
accessed13June2008.http://www.ortt.hu/nyilvantartasok/1212656196kisk
ozossegi_20080604.xls.

15Gosztonyi,G.(2011)A közösségi médiaszolgáltatók a hatályos magyar jogi 
szabályozásban, translatedtitle:Community media service providers in the 
Hungarian legal regulation,Médiakutató,pp.37-48.

16150neworamendedactscameoutduringthefirstyear.
17Brouillette,A.andBeek,J.(eds.)(2012)Hungarian Media Laws in Europe. 

An Assessment of Consistency of Hungary’s Media Laws with European 
Practices and Norms, Budapest: Central European University, Center for
MediaandCommunicationStudies

18Velics, G. The changing situation of Hungarian community radio, in:
Community Radio in the Twenty-First Century,eds.Gordon,J.(2012),Bern:
PeterLangAG,InternationalAcademicPublishers,p.265-281.
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andsomecriteria,butitlacksseveralimportantelements,which
aredistinctivefeaturesofthecommunityradioactivity19:

Community Media Service Provision

Linear community media services are intended to serve or
satisfythespecialneedsforinformationofandtoprovideaccess
toculturalprogrammesfor:

a)certainsocial,national,orethnicminority,culturalorreligious
communitiesorgroups,or

b)residentsofagivensettlement,regionorcoveragearea,or

c)inthemajorityoftheirtransmissiontimeprogrammesaimed
at achieving the objectives of public service media service
provisionsetinArticle83.

III

Many different community radio stations are operating
worldwide, however, they all correspond to each other in
differingboth frompublic serviceandcommercial stationsas
well. Radio stations operated by the state or government as
well as the commercial radio stations operated by investment
groups have the main objective - to reach as wide public as
possibleandtoincreasetheirrevenuefromadvertisingactivities
astheytrytooperatethestationwithaslittlestaffaspossible,
employing “experts” broadcasting to “audience” with which,
however, theydonotconsider tobe in thesamesocialgroup.
Communityradios,tothecontrary,aretransmittingthefeeling
totheaudiencethat“Thisisourradio.Wearetalkingaboutour
concerns,aboutourinterests.Youareapartofthisradio.”

IhavebeenteachingPR-pressrelationsformanyyears,andI
havebeenalwaysaskedbyourstudents if it’spossible touse
a community radio for PR purposes or not.As I have also a
long-standingcommitmenttocommunityradio,Ihavetriedto
arrangea“happymarriage”ofthesetwo.Letmeintroducealist
of characteristics -whichcanbe read innearlyall theoretical
books concerning community radio - that could inspire the
experts dealing with organisational communication. I’ve put
some ideas or implementedmodels to this in order to start a
creativediscovery.

Communityradiostationsendeavour:

-tostimulatetheaudiencetoparticipateinalltasksoftheradio
–includingbroadcastingandradiomanagement.

19Act CLXXXV of 2010 onMedia Services andMassMedia. Chapter IV,
Article66.
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Itmeans:allmaycometothestationtoprepareprogrammesand
theyaretaughthowtodoso.

Aproblem(example):Inmyhometown,theonlythingthatmost
ofthepeopleknowaboutawoodprocessingfactoryisthatthey
areproducingpanelsfromwhichfurniturecanbeassembledand
that this process is fairly polluting to the environment.About
anothercompanymostofthelocalpeopleonlyknowthatitis
producing“something”forcellphones.Thesecompanies–and
theyarenotexceptions–arecreatingworkplaces,butarenot
partofthelocalcommunitysincewedon’tevenknowthem.

A possible solution: Large enterprises and companies present
in the community could start a joint programmedealingwith
thecompany’shistory,developmenttrends,explanationsonthe
technologyandcurrentissuesofthegivensector.

-toservealocalcommunityoraspecialgroupbasedoncommon
interests.

It means: The audience can be given running time of the
programmeorcandiscussprogrammespreparedbytheirgroup
–ifthequalityisappropriate,thentheprogrammecangoon-air
withprofessionaland technicalassistance.Topics raised there
willconsidertheirviewpointaswell.

An example: Inmy hometown, in 1993, a serious bus strike
brokeout.Thenegotiationsbetween thebuscompany leaders
and the trade union were unsuccessful, and at one point the
entireprocesswasstoppedbecausethedriversdidnothaveany
more confidence in their own trade union, negotiating behind
closeddoors.TheSzombathelyCommunityRadio–watchthe
courseofevents–broughtup the idea thatall thenegotiators
shouldcometothestudioandtocarryonthenegotiationinlive
broadcast.Thisunusualproposalsurprisedboththeparticipants
ofthenegotiationandtheaudience;nevertheless,thenegotiators
couldcometoanagreementinthelivebroadcastandthecase
has been closed to the satisfaction of all parties involved.
So, a community radio broadcast was involved in the crisis
managementprocess.

- to stimulate diverse audiences to participate in broadcasting
withoutprejudicetoage,race,sexetc.

Organisations from the NGO sector often don’t find proper
channelsforcheapandefficientcommunication.Thecommunity
radiocouldbetheforumfortheseorganisationswheretheycould
realise their communication strategy in programmes of their
own. Programmes prepared by different minorities, religious
groups,socialserviceorganisationsprovideanexampleforthat,
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dealingwithparticularissuesandsituationsneglectedbypublic
andcommercialmedia.

- to prefer the quality and diversity of information over the
“soft”anchormanstyle.

Evenwithin the local communities and their interest spheres,
there is a great variety in preferences and opinions. Instead
of limiting themselves to the homogenous image mimicking
the large radio stations, the community radios encourage and
recognizethiskindofdiversity.Listenersmaycontacttheradio
andtheissuesaffectingthemwillbedealtwithintheprogramme.
Moreandmoreprogrammesarepreparedinaninteractiveform.
The community radio communicateswith an active, attentive
andresponsiveaudience.Identityofsuchastationcanbebest
characterisedbythewordsoftolerance,varietyandpluralism.

-tostrengthenthelocalculture–intermsofmusic,language,
literature,debates.

Culturalorganisationscouldstrengthentheirownreputationby
aprogrammeelementinwhichtheguestlecturers,artistsetcare
askedforaconversationinthestudioofthecommunityradio;
localartistsareperiodicallypresentedintheprogramme.

-toacquirethematerialformajorityofprogrammesfromlocal
sources,ratherthanfromnationalorinternationalsources.

The radio staff and the company’sPR staff could support the
informationflowaspartners.Ontheonehand,theradioneeds
local information and the PR staff need a communication
partner and amediator.On the other hand, the corporate and
organisationalexperts,asnewscommentators,couldexplainto
thelaicpublicthebackground,reasonsbehindandsignificance
of events. Sharing their professional knowledge could easily
increasepersonal reputationof suchexpertscoming fromand
alsorepresentingthelocalcompany.

-toappointasleaderssuchpersonswhoareincloserelationship
withthecommunityandtheradio.

A professional relationshipwith the radiomanagement could
facilitatecommunicationincrisissituations.Organisationsoften
omit the community radios from their press lists, so they are
not invited to thepressconferencesandarenotsuppliedwith
newsletters.Thismustbealteredsinceitismuchbettertoinvite
and inform all of the operating media in a given settlement,
without excluding any. Managing partner-like, supportive
and “friendly” press-relations is essential for all responsible
companiesinordertobehaveefficientlyinsituationsthatmay
arise.
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-togenerateincomefromseveralresourceswithouttheneedto
producegreatprofitfortheowners.

As NGOs, they are glad to receive donations whether in
money or products or voluntary work. Beyond the usual
moneydonations that canbe spenton technicaldevelopment,
maintenanceandtraining,therearecontestsandprizesfinanced
bysponsors.SponsorshipisalsoanefficientPR-toolformany
years in practice worldwide. Sponsoring a radio programme
isnot socommon,butcouldbeconsideredasapossibility to
attractlocallistenersofapopularprogramoraprogramwhichis
importantforthecompany,aspartoftheirowncorporatesocial
responsibilityprogram.

-toachievethatthepaidandvolunteerworkerscarryouttheir
activitiesequallyandsidebyside.

Within the framework of accessibility and pluralism, a
determinantcharacteristicofthecommunityradioisthemanner
in which the people participate in the operation of a station.
Volunteers consider this “work” a mission, are strongly fond
of their area and possess a serious opinion-forming force on
a local level. Working and communicating with this group
means that, incontactswith theopinion-shapingandopinion-
mediatingcoreofthecommunity,theyareable–owingtotheir
personalrelations–toexertaneffecttoascatteredaudiencein
anauthenticmanner.

Finally, we cannot avoid considering the efficiency of the
communityradioasaPRtool,giventhesizeofthereachable
audience. It is believed that the radio is the most practical
and relatively cheap method used for the purposes of local
communication. Their costs for accessing a person are
presumably lower than in thecaseofnewspapers.20However,
owing to the limits set by technical parameters, most of the
presentlyoperatingradiosinHungarycanreachthepopulation
ofacentralsettlementanditsneighbouringarea,atbest–and
thisisthepotentialaudience.21Recognisingthissituation,these
radios increasingly turn to online broadcasting, expanding
their audiences to the Internet community. In terms ofmedia

20Establishment costs could be high, but operation expenditures could be
more reasonable.However, thisdependsonwhether theprospective radio
hasaroomappropriateforstudiopurposesaswellastechnicalinstallations
sincetheoffersforpurchaseorbuildingmightamountuptoquitehigh.In
severalcountriestheNationalMediaAuthorityprovidesfinancialsupportfor
operatingcommunityradio.

21Inthecaseofthissmallcommunityradiosthestereoreceptionislimitedtoa
circleofmaximum1kmradiusaroundtheradiostation(themonoreception
islarger,theradiusbeingabout3km);themaximaleffectivepowerofthe
stationmaybeafewwatts,notexceeding10watts.
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economy, the Hungarian radio market is very concentrated.
Changes in the radio market are significantly influenced –
beyond the national commercial channels – including the
regionalandlocalcommercialradiosthatsuccessfullycompete
in a number of regions. Despite of their regional character
theyoftenachieveameasurablecoverageeveninthenational
representativesample.22Itismeasurable23thattheradiolistening
habits showfidelity to the channel rather than choosing from
different channels; the regional and local channels attract the
population(40-60%oflocalpeoplelistentothemregularly)in
ahomogenousdistributionamongagegroups;itisalsoevident
thatthepublicserviceandlocalradiosaremorepopularinthe
audiencegroupswithhigherqualifications.24

IV

Beyondallthese,Irecommendanothertheoreticalapproachby
drawingalinebetweentheinformationtransmittingmediaand
themedia based on cooperation.This gives a good approach
for argumentation in favour of the community radios as PR
tools. This distinction was first mentioned by Hans Magnus
Enzensberger in1970, inhis influentialessay Constituents of 
a Theory of the Media (originaltitle:Baukasten zu einer Teorie 
der Medien25)whichwas introducedonlymanyyears later in
HungarianlanguagebySzekfűin2008.However,thisscheme
was used successfully in the meantime from international
sources by the first Hungarian radio-activists. These activists
established community radio stations in the early 1990s in
Hungary and this basic theory has been used for teaching
generations of community radio broadcasters, with the trust
andhelpofHungarianOrganisationofFreeRadios, formany

22Origin of data: Ipsos-GFK. accessed 22. June 2013. http://www.radiosite.
hu/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=143
Althoughthemarketweightofthelocalandregionalradiosinaninternational
comparisonissurprisinglylow.

23Vásárhelyi, M. Médiahasználat, tájékozódási szokások, médiumok
presztízse, translated title: Media usage, orientation customs, prestige of
themedia,in: Magyarországi médiumok a közvélemény tükrében,translated
title:Hungarian media in the mirror of public opinion, eds.Terestyéni,T.
(2002)Budapest:ORTT,p.24-27.

24Audience rating data available on website of the National Media and
Infocommunications Authority, Hungary. accessed 22. June 2013. http://
adattar.nmhh.hu/radionavigator/201212

25Enzensberger,H.M.(1970)ConstituentsofaTheoryoftheMedia,New Left 
Review64reprintedin:TheConsciousnessIndustry,eds.Enzensberger,H.
M.(1974)NewYork:SeaburyPress,reprintedin:The New Media Reader,
eds.Wardrip-Fruin,N.andMontfort,N.(2003)Cambridge,Massachusetts:
TheMITPress
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years.26 I assume that all of the community broadcasters in
Hungaryhavetaughttheideaoffree-radiobythisscheme.

Let’s analyse the terms used in the table in the terms of the
communityradio.Themeaningoftermsinthetableisasfollows:

a)Theword“suppressing”means that themediaareused for
preventing communication of non-official opinions. We can
imagine the background as a powerful entity – this can be
eitherthestateorthemarket.Theirobjectiveistransmittingand
drillingunmistakablemessages. It is implemented in a strong
hierarchicalorganisationalpattern;theantidemocratichistorical
conditionsprovideanadvantageousspaceforthem.Incontrast,
relievingfunctionismanifestedbyfacilitatingtheminoritiesin
expressing their opinion, encouraging the participation of the
audience.Thus,theaccessissupportedbothforthesenderand
the public since the sender can reach a selected publicwhile
thepubliccanaccesscertainmessagesorchannels.Access in
practicemostlymeanstheopennessofthemediachannelsfora
widescaleofparticipantsespeciallyincaseofthosehavinglittle
powerorlimitedresources.

b)Acentralisedandcontrolledprogrammeassumestransmitting
normative messages while a decentralised programme
endeavourstowidentheopportunitiesforexpressionofopinions.
Sinceallcommunicationannouncementshaveavalueofaction,
all announcements strengthen and, partly, slightly change
the norms/environment. Centralised endeavours primarily

26Delaspre,P.Kommunikáció–fogyasztásvagyemancipáció,translatedtitle:
Communication–ConsumptionorEmancipation, in:Szabadon, translated
title:Free broadcasting. Learning material of Hungarian Organisation of 
Free Radios,eds.Péterfi,F.(1999)Budapest,p.18.

Informationtransmittingmedia

(repressiveuseofmedia)

Co-operativemedia

(emancipatoryuseofmedia)

Suppressingfunction Relievingfunction

Centralisedandcontrolledprogramme Decentralisedprogramme

Onesender,manyreceivers Anyreceiverisapotentialsender

Holdingtheattentionofisolatedindividuals Mobilizingmasses

Passiveconsumerapproach Interactionoftheparticipants,feed-back

Processforapoliticalprogrammes Processforlearningpolitics

Productionspreparedbyexperts Collectiveproductions

Controlbyofficials Social control assisted by autonomous
organisation
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servestrengtheningof thenormswhile thedecentralisedones
attempt to change the norms, promoting their redefinition.
Therefore,differentcivilorganisationsareabletosuccessfully
communicate their messages in favour of a given cause to a
receptiveaudience,stimulatingtheiractivity.Communityradio
audiences–according to theHungarianexperiences–consist
ofattentiveandreflectivepersons,sensitivetosocialproblems,
which can be attributed to their higher qualifications when
compared to the homogenous audiences of the commercial
radios. It could be important for the PR experts if the target-
groupofcommunicationconsistsofwell-educatedpeople.

c)Attheinformationsenderandmediatingmedia,asinglesender
is entitled to speak to the audiencewhile in the co-operation
basedmedia,theinteractionbetweenthesendersandreceivers
opens the possibility for exchange of opinion, increasing
freedom of speech,  mutual adjustment, co-orientation and
efficiency.Asapeculiarityitcanbementionedthatitslanguage
iscolloquial-thenewscasterisa“nonconformist”;theirrelation
tothecommunitysuggeststhatthelistenerisaclose“friend”-
theyareformallyequalpartiesinarelationship.Thisendeavour
forcooperationisnotaccidentalandisnotwithoutafunction.
By this behaviour pattern, the community radio is able to
stabilizeitseconomicalposition,ensuringsurvivaloftheradio
fromthedonationsandcontributionsfromthelisteners.Itisalso
significantthatwithoutvolunteerstheexistenceofcivilradios
wouldbequestionable,since,apartfromoneortwopaidstaff-
theradiomanagerandthetechnician-operationofthismedium
reliesonvolunteerwork.

d)Incaseofthecentralisedandnormativemedia,thereceiver
is alone with the sender (“armchair effect”), is deprived of
a possibility for participation, or, sentenced to a minimal
interactivity, while in the other the mass mobilisation and
participation can also be achieved in actions.This is possible
becauseagivenissueorproblemdoesnotonlyraiseawareness
but–owingtothemannerofaddressinglistenersaspartners–
raisestheirresponsibility,stirsthemupandmotivatestheminto
action.

e) The passive consumer habit is originating from receiving
a programme which cannot be influenced by receivers. The
interactivityandthefeed-backenableestablishingofaconnection
betweenthesenderandthereceivers,wherethesenderisalso
informed about the receiver’s opinion.The community radios
areeagertoheartheopinionsoftheirlisteners;theyconsiderthe
self-realizationandfreeexpressionofopinion.Theyencourage
publicationofanyone’smessage,thusservingmultiplicationof
knowledgeandestablishmentofdiversity.
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f) The process for apolitical programmes is attributable
to the fact that the masses are deprived of the opportunity
to participate and control, while learning of the politics is
ensuredwith participation. “Community broadcasterswant to
democratize themedia: theyhandover themicrophone to the
audience”27. Community broadcasting is a practice venue for
many participants to learn democracy. Joint setting of rules,
tolerance, taking responsibility, ethical activity are all part of
thisset,theacquiringofwhichmaybeassistedbothinaudience
andinsender.

g)Aprogrammepreparedbyexpertsistheresultofanactivity
carried out by professionals.This is a closedworld,which is
difficult to enter and easy to get out of. Professional records,
appropriatequalificationsandexperiencearearequirement.In
contrast,acollectiveproductionispreparedbynon-professionals
for the purpose of expressing opinions. Community radios
do not ask for qualifications from applicants wishing to
broadcast (although having qualifications doesn’t bring any
disadvantage...); anyone is allowed to prepare programmes,
have amessageor an idea as everyone accepts theprinciples
specifiedinthestatutesoftheradio.

h)Controlbyofficialsmeansthatthestateapparatusexertsits
powerovertheoperationofthemedia.Thisisdoneinaccordance
withtheMediaAct.Next,thesocialcontrolorganisedbymasses
couldbemoredemocratic–asit’swrittenintheory-butitshould
alsobementionedthatthiskindofdemocraticsocialcontrolis
stilltocome.Ofcourse,alloftheHungariancommunityradios
areworkinglegallyinaccordancewiththenewActCLXXXV
of2010onMediaServicesandMassMedia.

Insummary,themostimportantconclusionofmypaperisthat
there is a localmedium that,up tonow,got littleattention in
the PR communication strategies. Despite of the fact that its
utilisation requires a long-term commitment and an approach
completelydifferingfromthepresentschemesandpractices,it
isworth learningabout thisopportunityandhow touse it for
fulfilment of the organisation’s objectives. Creative explorers
arealwayswelcomeinthePRfield.

27Bajomi,L.P. (2000)Közszolgálati rádiózás Nyugat Európában, translated
title: Public Service Broadcasting in Western Europe, Budapest: Új
MandátumKönyvkiadó,p.48.
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ГабријелаВеликс
УниверзитетЗападнеМађарске,Одсјеккомуникацијаимедија,

Сомбатхељ,Мађарска

ЛОКАЛНЕРАДИОСТАНИЦЕ:НЕИСКОРИШЋЕНЕПР
МОГУЋНОСТИНАЛОКАЛНОМНИВОУ

Сажетак

Досада,уМађарској,такођеповезаномсаприкључењемЕвропској
Унији, појмови, попут комуникације, савремености, идентитета
и друштвеног дијалога се поново процјењују.Промјена у јавној
структурибила јеважанпроцеспромјенеприликомпреображаја
система.Токомпроцесапреласканадемократију,промијениласе,
такође,иулогамасовнихмедија.Стариалатисудобилиновуулогу,
натајначиномогућавајућипојавуновихактера.Дугинизгодина,
локалнимедији,којисуслужилибољедемократијиналокалном
нивоунегоштосумоглењиховеколегенадржавномнивоу,изгледа
дасепоновопроцјењујуитоможебитилокални,самоодређујући,
форумкојипокушавајудауспоставелокалнезаједницеиподрже
учествовање у локалној заједници. Након промјене система,
прилика је пружена у Мађарској за успостављање локалних
комерцијалних као и локалних радио станица заједнице.Палета
локалногмедијскогсистемапостајесвевишеивишешаренолика.
Постојећe окружне новине, локалне новине, рекламне брошуре
и новоосноване локалне телевизије привлачиле су фирме и
организације које делују у својој области, нудећи рекламне и
прилике за односе са јавношћу.С друге стране,може се уочити
да је особље за односе са јавношћу предузећа и грађанских
организацијаједваискористиломогућностикојепружајулокалне
радио станице. Када узму у разматрање радио, онда обично
(скоро увијек) мисле на комерцијални радио. Унутар оквира
приступачности и плурализма, одређујућа особина локалних
радио станица је начин на који људи учествују у раду станице.
Волонтери сматрају овај „рад“мисијоми јако воле своју област
радаипосједујуозбиљнуснагустварањамишљењаналокалном
нивоу. Истраживања су показала да је популарност ових радио
станицавећамеђуонимакојиимајувисокообразовање.Вјерујемда
општинскерадиостанице,захваљујућисвојимспецифичностима,
могубитиодговарајућиипривлачанпросторзаодносесајавношћу,
нудећимогућностуспјехапријесвеганалокалномнивоу.Студијаи
презентацијастављапосебаннагласакнаособинелокалнихрадио
станицакојемогуунаприједитидјелотворностраданаодносима
са јавношћу, на тај начин подржавајући организације које желе

постатичлановилокалнезаједнице.

Кључнеречи: Локални радио, ПР (односи са јавношћу), Мађарска, 
Eвропска Унија
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Ал фа уни вер зи тет, Ака де ми ја умет но сти -  
Ка те дра за про дук ци ју у умет но сти и ме ди ји ма, Бе о град
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прегледни рад

ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ, 
МЕДИ ЈИ И УБЕ ЂИ ВА ЊЕ

Сажетак: Сва ко днев но се су сре ће мо са ве ли ким бро јем по ру ка 
ко је про фе си о нал ци ко ји се ба ве од но си ма с јав но шћу кре и ра ју у 
смислу по сти за ња од ре ђе них ци ље ва. Да ли ће циљ на гру па при-
ми ти и схва ти ти по ру ку на на чин на ко ји је то пла ни ра но, за ви си 
од мно го фак то ра, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ји по зна ва ње циљ не 
гру пе ко јој се обра ћа, об ли ко ва ње по ру ке и кре ди би ли тет из во ра 
ко ји ту по ру ку са оп шта ва. У ко му ни ка ци ји са циљ ним јав но сти ма 
струч ња ци за од но се с јав но шћу нај че шће ко ри сте ме ди је ма сов не 
ко му ни ка ци је, јер им омо гу ћа ва ју, да за крат ко вре ме, пре не су по-
ру ку ве ли ком бро ју љу ди. Чак по ло ви на ме диј ских са др жа ја по ти че 
из из во ра од но са с јав но шћу, па је ја сно да ови струч ња ци има ју 
зна чај ну уло гу у фор ми ра њу јав ног мње ња. 

Кључнеречи: од но си с јав но шћу, ме ди ји, убе ђи ва ње, об ли ко ва ње 
по ру ке, јав но мње ње

У литератури постоји велики број различитих дефиници-
јаодносасјавношћу,аоноучемусесвиауторислажује-
стедајеупитањукомуникацијасаинтерномиекстерном
јавношћу,односносасвимгрупамакојесуодинтересаза
организацију-стејкхолдерима.Областекстерниходносас
јавношћуусмеренајепресвеганановинаре,људекојиод-
лучују о битним питањима за организацију и потрошаче,
докинтернујавностчинезапослени,свисакојимаоргани-
зацијасарађујеилијесарађивалаињиховепородице.

ДејвидРег(DavidReg)једефинисаоследећевидовеодноса
сјавношћу:1

-Oдносисмедијима;

1 Рег,Д. (1996)Од но си с ме ди ји ма,Београд:Клио,стр.31.
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-Koмуникацијасазапосленима;

-Oдносисаинвеститорима;

-Односисполитиком;

-Корпоративниидентитет;

-Спонзорство;

-Односисазаједницом;

-Односисаклијентима.

Заодносес јавношћуодсуштинскеважности јеизградња
поверења,анајбољиначиндасеповерењеиодржијестеда
компанијадржиобећањакојадаје.ЕдвардБернајс(Eduard
Bernays)једефинисаоодносесјавношћукаопокушајдасе,
помоћуинформацијеиубеђивања,придобијеподршкајав-
ностизанекуидеју,активност,институцију.2

Mадасеулитературиоодносимасјавношћуговорикаоо
младојдисциплини,јасноједасусељудиодувектрудилида
засвојциљобезбедеподршкујавности,неретко,служећисе
неистином.“Причекојесупреносилишпанскиморепловци
оникаднепронађенихСедамзлатнихградова,пачакиочу-
веномизворумладости,навелисудругедаотпутујууНови
свет.Појединиморепловциисамисуповеровалиуовакве
приче...(а)кадајеЕрикЦрвени1000.годинеоткриоземљу
ледаи стенаи, не би липримамиодосељенике, назвао је
Гренланд.”3

Пословикојеобављаособазадуженазаодносесјавношћу
могу бити веома различити, од успостављања и одржава-
њаконтактасановинарима,спречавањагласина,стварања
поверењаизмеђу организације и циљних јавности, до пи-
сања билтена и сл. До шездесетих година прошлог века,
пишеХаролдБерсон(HaroldBurson),задатакстручњаказа
односесјавношћубиоједапорукукојудобијеодменаџе-
раформулишенанајприхватљивијиначинпоорганизацију.
Осамдесетихгодинауправајевећпиталазапосленеуовом
секторуштадакажуонекомпитању,аданасјепочелада
постављапитање„Штадарадимо”?4

2 Опширније у: Bernays, E. (1955)Тhe En gi ne e ring of Con sent, Norman,
OK:UniversityofOklahomaPress

3 Вилкокс,Д.Л.,Камерон,Г.Т.,Олт,Г.Х.иЕјџи,В.К.(2006)Oдноси с јав-
но шћу, стра те ги је и так ти ке, Београд:Центарзаиздавачкуделатност
ЕкономскогфакултетауБеограду,стр.28.

4 Burson,H.BeyondPR:RedefiningtheRoleofPublicRelations, 29thAn-
nualDistinguishedLectureoftheInstitueteforPublicRelationResearchand
Education,Inc.NewYork,2.octobar1990.,28.jun2013,http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:35pjMZpxQvUJ:www.institute-
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О ути ца ју ме ди ја

ХаролдИнис(HaroldInnis)примећуједајесвакиначинко-
муницирањаствараомонополнадсазнањем.Такоје,према
овомаутору,одкључногзначајабиомедиј,па јеинтелек-
туални монопол средњовековних монаха био заснован на
пергаменту, који је каснијебиоугроженпапиромиштам-
паријом,доксуГрцисвојималфабетомсрушилимонопол
египатскихсвештениканадвештиномписања.Дугосува-
жанвидкомуникацијепредстављалесликеистатуе,јерсу
неписменимапреносилепоруку,аГутенберговпроналазак
у15.векудоприносиширењуписмености,алиифалсифи-
ката.Комуникацијасезначајноубрзаваод19.века,штоје
условилоипроменеуначинуразмишљања.5

Једнаоднајраширенијихтеоријаоутицајумедијајетеорија
утврђивањадневногреда.Премаовојтеорији,медијскиса-
држајинеприхватајусебезусловно.Ониутичунатоочему
ћесепричати,алинеинакојиначин.

Према теорији зависностиодмедија,људи којине распо-
лажуинформацијамаонекојтемиувеликојмеризависеод
информацијакоједобијупутеммедија.

Теорија обликовања указује на могућност да се нека вест
прикаженаначинкојићедопринетиостваривањуодређеног
циља,штосечестокористиуполитици.

Mедијимасовнекомуникацијесуодсуштинскеважностиза
људекојисебавеодносимас јавношћу, јеримомогућава-
ју да за кратко време пренесу неку поруку великом броју
људи.ПремаистраживањимаобављенимнаУниверзитету
Пенсилванијаполовинамедијскогсадржајапотичеизизво-
ра односа с јавношћу у виду “помоћи у обликуинформа-
ција”,паистраживачизакључујудастручњацизаодносес
јавношћунатајначинимајуикључнуулогууформирању
јавногмњења.”6

О јав ном мње њу

Едвард Бернајс је у својој књизиКри ста ли зо ва ње јав ног 
мње њаозначиојавномњењекаотерминкојимсеописујело-
шедефинисан,нестабиланипроменљивзбирпојединачних

forpr.org/iprwp/wp-content/uploads/Burson1990Lecture.pdf+arold+Bur-
son,+%E2%80%9CBeyond+PR:+Redefining+the+Role+of+Public+Relati-
ons%E2%80%9D,&cd=2&hl=en&ct=clnk

5 Опширнијеу:Келнер,Д.(2004)Ме диј ска кул ту ра,Београд:Клио
6 Вилкокс,Д.Л.,Камерон,Г.Т.,Олт,Г.Х.иЕјџи,В.К.нав.дело,стр.217-

218.
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ставова,појединачнихмишљењаиприметиодајемишље-
њетешко,понекадинемогућепроменити.”7

ЏејмсРаселЛовел(JamesRussellLowell)дао јеврлоори-
гиналнозапажањејавногмњења:“Притисакјавногмњења
јекаоатмосферскипритисак.Неможетегавидети,алион
ипакможеизносити16фунтипоквадратноминчу”.8

Аутори књигеОд но си с јав но шћу: стра те ги је и так ти ке
сматрајуда јавномњењеформира, заправо,малаалибуч-
нагрупаљуди.Основниразлозизатосушто јавностима
тенденцију да буде пасивна ишто различити људи имају
различитеинтересе.Спољнистимулансиутичунаформи-
рањеодређеногмишљењасамоакопостојиочигледнавезас
њиховиминтересом,амишљењеје,кадајеупитањулични
интерес,тешкопроменити,закључујуиовиаутори.9

О ли де ри ма ми шље ња

Олидеримамишљењасечестоговориикаооинтелектуал-
нимвођама,јеримајувеликиутицајнатрендове,стандарде,
угледорганизације.Онисунајчешћедоброситуирани,има-
ју високо образовање, активни су у заједници, воде здрав
живот,редовночитајуновинеичасописе.Истраживањапо-
казујудаихчинидесетинаукупнепопулације.10

Обичносеговориодвеврстелидерамишљења:формалним
инеформалним.Формални,такозванилидеримоћи,налазе
сенаформалнимлидерскимпозицијама,попутпредседни-
кадржаве,директоранекефирмеислично.Неформалнили-
дериимајуспособностдамотивишудругенаакцију,одњих
сетражисавет,дивиимсе.

Лидеримишљењапрекомедијамасовнихкомуникацијадо-
лазе до великог броја информација и на основуњихфор-
мирајусвојемишљењеонекомпроблему.Они,затим,своје
мишљење преносе такозваној заинтересованој јавности, а
овијепреноседаље.Наовајначинчакијавносткојанијеза-
интересованазанекипроблемпостајесвеснадаонпостоји.

7 Bernays,E.(1961)Crystal li zing Pu blic Opi nionNewYork:Liverightpublis-
hingcooperation

8 Цит.прем.Катлип,С.М.,Сентер,А.Х.иБрум,Г.М.(2006)Успе шни 
од но си с јав но шћу, Београд:Службенигласник,стр.233.

9 Опширнијеу:Вилкокс,Д.Л.,Камерон,Г.Т.,Олт,Г.Х.иЕјџи,В.К.нав.
дело.

10Цит.прем.Блек,С.(2003)Од но си с јав но шћу,Београд:Клио,стр.54.
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О убе ђи ва њу

Накојиначинћенекоразуметииреаговатинаједнупору-
кунезависиупотпуностиодсамепорукевећиодоногако
јешаљеиодоногакојеприма.Другимречима,различити
људииступорукуразумејунаразличитеначине,пасамим
тимразличитои реагујунању. Јавност сеинтересујепре
свегазаонепорукекојесеодносенањенепотребе.Највише
пажњепривлачеапелидасезарадиилиуштединовац,буде
вољен, избегне напори критика, да се више ужива,живи
здравијеиудобније,дасебудебољиоддругих.

Суштина убеђивања је у томе да се преношењем поруке
промени мишљење друге стране, односно да се прихвати
порукакојасешаље.Истраживачиовепроблематикеутвр-
дилисуследеће:11

Задржавањепорукеињеноприхватањебољесеостварује
крозпозитивненегокрознегативнеапеле;

Заједноставнијепорукебољејекориститирадиоителеви-
зију,којиимајувеликумоћубеђивања,абољеразумевање
комплекснијих порука постиже се употребом штампаних
медија;

Aпелнастрахимаефектасамокадасеодмахможеуклони-
типретњаодређеномакцијом;

Коришћењечињеницаибројкимогудабудуснажанмоти-
ватор;

Алтруистичкепотребемогубитиснажанмотиватор.Људи
суспремнијидасефизичкиобрачунавајуакотребадаза-
штитесвојепородице,негосамосебе;

Занимљивпортпаролпривлачипажњунапорукукојанеби
билапримећена.

Дабисепорукаобликовалаштопрецизнијеидабиимала
штовећиефекатнациљнугрупу,потребнојеидентифико-
ватиштовишењенихкарактеристика,одпола,етничкогпо-
реклаивисинепримањадообразовања,системавредности,
животногстила.

Најубедљивијесудиректне,једноставнепоруке,којесаоп-
шти кредибилан извор, а кредибилитет се заснива на три
кључнафактора:стручности,искреностиихаризми.12Често
секористепознатиглумцииспортистидабисебрзопри-
добилоповерењепубликезанекибренд,међутим,везивање

11Вилкокс,Д.Л.,Камерон,Г.Т.,Олт,Г.Х.иЕјџи,В.К.нав.дело,стр.220.
12Исто,стр.223.
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занекуличностувексасобомносииодређенеризике.Мо-
жданајчувенијипромашајбиојеуговорвреданстомилиона
доларакоје јеБритниСпирс (BritneySpears)потписаласа
Пепсијем,а затимсу јеновинаривишепута„ухватили“у
јавностидапијеКокаколу.

Међумногобројнимтехникамаубеђивањаналазисеиемо-
тивниапел.Најчешћегакористенепрофитнеорганизације
приликомприкупљањадонација.Организацијакојасебори
заљудскаправаАмнестиинтернешенал(AmnestyInternati-
onal)користилагајеуједномписмунаследећиначин:

“Mисмоовдебогови...”Тимречимасустражарималтрети-
рализатвореницудајућијојелектричнешокове,докјеонас
лисицаманарукамалежаланаопругамаметалногкревета.
Њеникрицимешалисусескрицимаосталихжртаваисме-
хоммучитеља”.13

Оваквиапели,заправо,нисумногоуспешни,јерљудинево-
ледаимсеговоридасунанекиначинодговорни.

АуторикњигеНе ки раз ло зи због ко јих ин фор ма тив не кам-
па ње про па да јунаводеследећеразлогезбогкојихинформа-
тивнекампањепропадају:14

1.Дољудикојинисузаинтересованизаодређенутемујего-
товонемогућедопрети,докзаинтересованисамисазнајуза
већинуинформација.

3.Људи траже информације које су у складу сањиховим
ставовимаиизбегавајуонекојетонису.

4.Људитумачеистеинформацијенаразличитеначине.

5.Информацијенеморајунужнодарезултирајупроменом
става.

Радидопирањадоштовећегбројаљуди,порукутребапона-
вљатиузистовременокоришћењевећегбројакомуникаци-
онихканала.Кориснојеикоришћењестатистичкихподата-
ка,јерсествараутисакобјективности,стимштотребабити
опрезансаколичиномподатака,дасенебиизазваозамори
опадањепажњекодпублике.

О ети ци убе ђи ва ња

Какостручњацизаодносесјавношћузаступајуинтересеи
ставовесвојихклијената,честосеводерасправеомогућој

13Исто,стр.231.
14Hyman,H.H.andSheatsley,P.B.(1947)SomeReasonsWhyInformation

CampaignsFail,Pu blic Opi nion Qu ar terly 11,pp.412-423,цит.прем.Ка-
тлип,С.М.,Сентер,А.Х.иБрум,Г.М.нав.дело,стр.392.
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злоупотребиубеђивачкихтехника.Почеткомпрошлогвека,
веровалосе,например,даљудипорукепримајубеззадр-
шке.Праксаје,међутим,показаладаоненисутакомоћне.
Уколикопостојичврстоизграђеномишљењеонекомпита-
њу,људићетражитиизворекојиихпотврђују,аигнорисаће
онекојитомишљењепоричу.

Међу кључне моралне критеријуме које треба поштовати
приликомубеђивањасу:15

Безкоришћењалажнихдоказа;

Безнападаналичностдругог;

Безнамерногобмањивањапублике;

Безприкривањаправихинтересаорганизацијекојасезасту-
па;

Безумањивањареалногстањанежељенихпоследица;

Безнамерногбанализовањасложенихситуација;

Заступатисамооноуштасеверује.

Мадаетичкикодексиосуђујуприкривањечињеницаиоби-
манежењенихпоследицаукризнојситуацији,подмуклена-
паденаконкуренцијууциљуодвлачењапажњеснепожељ-
ногпитања,ширењерасне,верскеидругенетрпељивости,
онисереткопоштују,пасеупраксичешћеналазепримери
којисуусупротностисањима.

15Johansen,R.L. Perspectives onEthics in Persuasion, in:Per su a sion, Re-
cep tion and Re spon si bi lity 13th Edi tion,  ed.Larson,C.U. (2013),Boston:
Wadsworth,pp.39-70.
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PUBLICRELATIONS,MEDIAANDPERSUASION

Abstract

Every day we are surrounded by numerous messages that public
relationsprofessionalscreateinordertoachievetheirgoals.Whether
thetargetgroupwillgetandunderstandthemessagethewayithasbeen
planned, depends onmany factors amongwhich themost important
areknowingtheaudience,shapingthemessageandthecredibilityof
thesourcethatdeliversthemessage.Incommunicationwiththetarget
audiences,publicrelationsprofessionalsmostoftenusemediaofmass
communicationsince theyallow largernumbersofpeople to receive
themessage.Sinceresearchersshowthatasmuchashalfofthemedia
contentiscreatedbypublicrelationsprofessionals,itcouldbesaidthat

theprofessionalshaveakeyroleincreatingpublicopinion.

Keywords:Public Relations, media, persuasion, shaping of message, 
public opinion
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Uni ja lo kal nih jav nih emi te ra Cr ne Go re, Bi je lo Po lje, Cr na Go ra

             DOI 10.5937/kultura1339117R
UDK 070.15:32.019.5(497.16)”2013”

originalan naučni rad

UTI CAJ PO LI TIČ KOG PR-A 
NA URE ĐI VAČ KU PO LI TI KU 
CRNO GOR SKIH DNEV NIH 

NOVI NA
(STU DI JA SLU ČA JA PO BJE DA, DAN, 

VI JE STI I DNEV NE NO VI NE)
Sažetak: Slu žbe za od no se sa jav noš ću dr žav nih in sti tu ci ja, po li tič kih 
par ti ja i ne vla di nih or ga ni za ci ja te že da, po sred stvom me di ja, do đu do 
gra đa na. Port pa ro li i PR slu žbe ni ci po ku ša va ju da ide je i ci lje ve ko je 
za stu pa ju pred sta ve jav no sti i u tu se svr hu ko ri ste raz li či tim me to da ma 
i teh ni ka ma. Ia ko su slu žbe ko je se ba ve od no si ma sa jav noš ću i od no si-
ma sa me di ji ma u Cr noj Go ri ri jet ke si gur no je da je po ja va pla si ra nja 
in for ma ci ja usta lje na prak sa i pri je ne go što su slu žbe i osno va ne. U 
ovom ra du će mo po ku ša ti da sa zna mo ko li ko po li tič ki PR uti če na ure-
đi vač ku po li ti ku cr no gor skih dnev nih no vi na i ka kve su kon se kven ce. 
Po la zi mo od te ze da or ga ni za ci je ko je po li tič ki dje lu ju uti ču na me di je 
vr še ći in di rekt no ti me uti caj i na ši ru jav nost. Ko ri sti će mo me tod kvan-
ti ta tiv ne i kva li ta tiv ne ana li ze sa dr ža ja me dij skih ob ja va i kom pa ra tiv ni 
me tod. Za ana li zu će nam po slu ži ti dnev ne no vi ne ko je iz la ze u Cr noj 
Go ri i to Po bje da, Dan, Vi je sti i Dnev ne no vi ne, dok će pe riod ana li ze 
bi ti na kon ob ja ve iz bor nih re zul ta ta za pred sjed ni ka Cr ne Go re od 20. 
do 26. apri la 2013. go di ne. Pro vje ri će mo ko li ko se PR slu žbe ko ri ste 
kao iz vo ri in for ma ci ja, a ko li ko no vi na ri ob ra đu ju ili u ci je lo sti pre no se 
te in for ma ci je, za tim ko li ko se me di ji ma do sta vlja sa opšte nja, a ko li ko 
se ona pro vje ra va ju, kao i to ko li ko su me di ji iz vješ ta va li o ak tu el nim 
do ga đa ji ma ili su sa mo stal no doš li do od re đe nih in for ma ci ja.

Ključneriječi: me di ji, po li ti ka, PR, dnev ne no vi ne, Cr na Go ra

DRAGIĆ RABRENOVIĆ
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Uvod

Uovomradućemo,krozistraživanjenaprimjerudnevnihno-
vina,pokušatidapokažemodaliikolikoslužbezaodnosesa
javnošćupolitičkihsubjekatauCrnojGoriutičunauređivačku
politikudnevnihnovina.Kakobi konkretnijepozicionirali te-
mu,nasamompočetkućemoistaćidase,odbrojnihdefinicija
kojepostojeoodnosimasjavnošću,slаžemosaonomkojusu
daliKatlip,SenteriBrumpokojoj“Odnosisjavnošćupredsta-
vljajufunkcijuupravljanjačijijezadatakdauspostavljaineguje
uzajamnokorisnevezeizmeđuorganizacijeirazličitihjavnosti
kojejeokružuju,iodkojihzavisiuspehilineuspehpomenute
organizacije’’.1 Svakako da je zadatak političkih organizacija,
bilostranakailidržavnihorgana,dauspostavljajuvezusagra-
đanimaidaćeutomciljupokušatidaseslužerazličitimsred-
stvima.Ono što pokušavamo da saznamo ovim istraživanjem
jestekolikosuuticalinamedijeunamjeridadoprudograđana.
Zapravoodnosisamedijimakaospecijalizacija,kakoprimjeću-
jeKljajić,“samosujedanoddelokrugaradastrukekojunazi-
vamopu blic re la ti ons.Ovajsektorjetakođebitandeoagencija
zaPR(marketingiadvertajzing),anjegovavažnostsemožda
najboljeogledausadavećesnafskojizrecikojaglasi‘Onočega
nijebiloumedijima,kaodasenijenidogodilo’.’’2Sigurnoda
suovogasvjesnipredstavnicipolitičkihpartijaidržavnihorgana
kojipokušavajudanarazličitenačineplasirajuonesadržajekoji
suznačajnizanjih.

Naime, osnovna teza od koje polazimo u ovom radu jeste da
političkepartije,državniorganiinevladineorganizacijenastoje
daposredstvommedija,uovomslučajudnevnihnovina,utiču
najavnomnjenje.Kakobidošlidograđanakojisuimkrajnja
ciljnagrupau tomprocesuseneminovnoslužeposrednicima,
tojestmedijima.Zaštosmoodsvihmedijaizabralidnevneno-
vinevišejerazloga,međutim,možemopomenutistavRoberta
Mišela(RobertMichels)pokomeještampa“snažnapolugaza
osvajanje,čuvanjeijačanjevladavinemasama’’3idovoljanraz-
logda seupustimouanalizu.Sadruge strane, sličnogledište
imajuiautoriknjigeUspešniodnosisjavnošćukojismatrajuda
su“Novineidaljeglavnotežištesistemazajavnoinformisanje,
kadaljudirazmišljajuopublicitetuoni,skoroinstinktivno,misle

1 Katlip,M.S.,Senter,H.A.iBrum,M.G.(2006)Us peš ni od no si s jav noš ću,
Beograd:Službeniglasnik,str.11.

2 Kljajić,V.(2012)In ter vju u štam pi, u on li ne ma ga zi ni ma, na in ter ne tu,Be-
ograd:Čigojaštampa,UniverzitetuBeogradu,Fakultetpolitičkihnauka,str.
139.

3 Michels,R.(1990)So ci o lo gi ja stra na ka u su vre me noj de mo kra ci ji,Zagreb:
Informator,str.102.
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nanovine.4Oničaknastavljajutezutvrdnjomda“iakovišenisu
primarnimedijzavećinu ljudi,novinesu idaljesnažnosred-
stvozaoblikovanjejavnihprioritetaiuticajanatokrasprava’’.5
Svakakoda, zbogovakvog shvatanja ovogmasovnogmedija,
biramozaistraživanjeodnospolitičkihsubjekatainjihovihPR
službisadnevnimnovinama.

Našciljjedaispitamokolikoučesniciupolitičkomživotupo-
sredstvomslužbi zaodnose sa javnošću ili sličnihunutrašnjih
kancelarija plasiraju informacije medijima i koliko ih mediji
objavljuju.OvdjećemosesložitisaKljajićemkojiističedase
“NainicijativuPRstručnjakakreirajuvesti,izveštajiireportaže,
organizujuiličakrealizujuintervjui.Organizujuseposebnime-
dijskinastupikrozspecijalnedogađajekojićeprivućimedijsku
pažnjukaoštosuproslave,prijemi,kokteli,sajmovi,konferen-
cijezanovinareiliintervjui.6

Zapotrebeovogradasmoseposlužilimetodomkvantitativnei
kvalitativneanalizeikomparacijom.Istraživalismoštasuob-
javljivalecrnogorskednevnenovineuperiodunakonpredsjed-
ničkihizborakojisuodržani7.aprila2013.godine.Istraživanje
jerađenood20.do26.4.,jerjeutokutihsedamdanaočekiva-
nozvaničnoproglašenjerezultata,štojepratilavelikamedijska
kampanja.

Poznatojedasuukriznimsituacijama,aliizavrijemeizborne
kampanjeinakonizborapojačanadejstvastručnjakazaodnose
sajavnošću.Takosmo,smatrajućidajeperiodnakonizborakoji
suimalivelikogodjekaumedijima,analiziralipisanjednevnih
listovasarazličitimuređivačkimkonceptom,vlasničkomstruk-
turomiformatom.Uovomradusmoanaliziralitekstovekojisu
objavljivaninastranicimaunutrašnjepolitike,ali inekedruge
ukolikosuseodnosilenaaktuelnapolitičkadešavanjauCrnoj
Gori.Baziralismoseisključivonaonetekstovekojisuvezani
zaizbore,međutim,uistraživanjesuuključeniibrojnitekstovi
kojisunadruginačinpovezanisatrenutnimstanjem.

Usamompočetkućemoukazatinadruštvenikontekstiopisati
osnovnekarakteristikepomenutihdnevnihnovina.Nakontoga
ćemogovoritionačinuizvještavanjasvihdnevnihnovinapoje-
dinačno,kvantitativnimikvalitativnimkarakteristikama,azatim
ćemonapravitikomparaciju.Analiziraćemokolikojeobjavljeno
tekstovauperioduistraživanja,kolikojetekstovanajavljenona

4 Katlip,M.S.,Senter,H.A.iBrum,M.G.(2006)Us peš ni od no si s jav noš ću,
Beograd:Službeniglasnik,str.283.

5 Isto,str.284.
6 Kljajić,V.(2012)In ter vju u štam pi, u on li ne ma ga zi ni ma, na in ter ne tu,Be-

ograd: Čigoja štampa, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka,
str.139.
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naslovnimstranama,zatimkojisežanrovinajčešćekoriste,ko-
likojetekstovasafotografijom,bezfotografijeilisakombinaci-
jomfotografijeiantrfileaikolikojetekstovapoosnovuobima
zastupljeno.Nakonveličineteksta,pozicijeunovinamaižanra,
analiziralismoitipnaslovakojepojedinenovinenajčešćeko-
riste,zatimštajepovodzaodređenitekst,dalijeupitanjuak-
tuelnidogađajilipseudodogađaj,poputkonferencijazamedije,
sastanakailiskupovakojisuranijenajavljeni.Osimovih,rekli
bismovišetehničkihkarakteristika,uvrstilismoiparametrena
osnovukojihkonkretnijezapažamodalipostojiuticajpolitič-
kogPR-anauređivačkupolitkudnevnihnovinauCrnojGori.
Takosmoposebnoanaliziralikolikoimajuautorskihtekstova,
tojestdalisustvarniautoritekstovanovinari,kojisunajčešće
injihovipotpisniciilisutotekstovikojisuuredakcijestigliu
formisaopštenja.Kakobiustanovilikoimanajvećiuticajičija
sesaopštenjanajčešćeobjavljujumismonapravilipodjelupo
kojojsuautorinovinari,zatimagencijeilidrugimediji,aonda
državniorganimeđukojesmouvrstiliVladu,ministarstva,Par-
lamentiPredsjedništvo,zatimdržavneinstitucijemeđukojima
suUstavnisud,Vrhovnitužilacidruge,alismoobuhvatiliisa-
opštenja vladajuće koalicije, zatim opozicionih partija iNVO
sektora.Kakobiustanovilikolikosesaopštenjadobijenaodpo-
menutihsubjekatakoristeuzavršeniminovinarskiobrađenim
tekstovimanapravili smo još jednupodjelunaona saopštenja
kojasupreuzetaucijelini,preuzetavećimdijelomisaopštenja
kojasuposlužilakaoosnovazanekitekst.

Međutim,nijesusamosaopštenjazajavnostnačinpomoćukoga
službezaodnosesajavnošćuplasirajusvojeidejeistavove.Sto-
gasmouistraživanjeuključiliiizjavekojednevnenovineuzi-
majuododređenihsubjekataoovimtemama.Bavilismosetime
kolikojedandnevnilistobjaviizjavaitoodstranepredstavnika
Vlade,zatimvladajućekoalicije,aliiopozicionihpartija,priče-
musmouvrstili i izjaveeksperataievropskihzvaničnika,dok
smoposebnoizdvojiliisastankejersuupojedinimtekstovima
objavljeneizjavedvijestrane.

Kako bi zaokružili kompletno stanjemogućeg uticaja pojedi-
nihorganizacijapolitičkihilinevladinihnauređivačkupolitku
dnevnihnovinaposebnosmosebaviliisubjektimaiobjektima
utekstovima,tojestanalizomkolikoseodređenisubjektičešće
pojavljujuoddrugihinakogaseodnosetekstovikojesmoana-
lizirali.Jošjedanparametarkojismouzeliuobzirbiojeitema
kojomseodređenitekstbavi.
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Druš tve ni kon tekst

KakobimoglidagovorimoomogućemuticajupolitičkogPR-a
nauređivanjednevnihnovinauCrnojGoriuvomdijelućemo
seosvrnutinadruštvenikontekstukomejerađenoistraživanje.

UCrnojGorisu7.aprila2013.godineodržaniizborizapred-
sjednikadržave. Izborisuorganizovanipodrugiputodobna-
vljanja nezavisnosti i referenduma 2006. godine. Iako je bilo
najavadaćeseliderinekolikostranakaikoalicijakandidovati,
naprikupljanjeneophodnihpotpisasuseodlučilasamotrikan-
didata.Građanisupotpisimadavalipodrškunezavisnimkandi-
datimaMiodraguLekićuiRaduBojovićuikandidatuvladajuće
Demokratskepartijesocijalista,aktuelnompredsjednikuFilipu
Vujanoviću.

IakojeBojovićprijeizborapokušaodautičenajavnostpred-
stavljajućisekaokandidatkojinezastupanivlastniopozicijui
kojijediniimarješenjezasvegrađaneuCrnojGorionnijeuspio
daprikupineophodanbrojpotpisaipostanejedanodpredsjed-
ničkihkandidata.7Čaksunjegoveizjaveišledotakvekonotacije
daočekujepobjedunaizborimaukolikobudedrugogkruga.8

DrugikandidatkojisedeklarisaokaonezavisnibiojeMiodrag
Lekić.Onjenaparlamentarnimizborimaodržanimuseptembru
2012.godinepredvodiodioujedinjeneopozicijepodnazivom
Demokratskifront.9Uciljupostizanjaboljihrezultatanapred-
sjedničkimizborimapredstavnicinekolikopartijakojesučinile
frontnastojale sudanjihovog liderapredstavegrađanimakao
čovjekazakogatrebadaglasajuizsvihopozicionihredova,ali
isviostaligrađani.Takojezazvaničnisloganizbornekampanje
izabran“MiodragLekićpravipredsjednikCrneGore’’,10štouz
konotacijedajenezavisnikandidattrebadaznačidajeonpred-
sjednik svihgrađanabezobziranapolitičkupripadnost,vjeru
ilinaciju.

Sadrugestrane,predstavnikvladajućepartijeDPS,bio jeak-
tuelnipredsjednikFilipVujanovićkoji je izabranna izborima
2008. godine.Oko kandidature tadašnjeg predsjednika države

7 BojovićjeučestvovaouformiranjupolitičkogklubaPravednaCrnaGora
iumaju2012.godineizabranjezapredsjednikaIzvršnogodbora(u.p.:
OsnovanpolitičkiklubPravednaCrnaGora,www.pobjeda.me,posljećeno
21.5.2012).

8 Popović,G.iBojović,R.Akoprođemudrugikrug,Vujanovićgubiizbore,
www.pobjeda.me,posjećeno4.2.2013.

9 Anonim,OsnovanDemokratskifront,Lekićpredsjednik,www.radiobijelo-
polje.me,posjećeno24.7.2012.

10Kajošević,S.KampanjaLekićapodmotom“Pravipredsjednik”,www.vije-
sti.me,posjećeno12.02.2013.
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suvođenebrojnepolemike.Prijesvegajebiloriječiotomedali
ćeseonuopštekandidovatiilićetobitinekidrugipredstavnik
DPS-a.Nakon što su te nedoumice otklonjene, vođena je po-
lemikadalićeVujanovićapodržatikoalicionipartnerSocijal-
demokratskapartijakojupredvodipredsjednikSkupštineCrne
GoreRankoKrivokapić.Nakon brojnih tekstova umedijima,
izjava,dopisaiodgovora,ipakjeodlučenodaSDPnećepodržati
kandidatakojegjeizabraoDPS.Jošjednopitanjekojesepojavi-
loumedijimaprijezakazivanjaizborajestedaliVujanovićima
pravodabudeponovopredsjednikCrneGore.Naime,poznato
jedasenamjestupredsjednikaVujanovićnalazioujošjednom
mandatu,aliuvrijemekadajeRepublikaCrnaGorabilausasta-
vuzajedniceSrbijaiCrnaGora.Takojedošlodorazličitogtu-
mačenjaUstavakojiograničavanadvamandatapredsjedničku
funkciju.TakvesusepolemikevodileinakonštojeUstavnisud
donio odluku u kojoj je nedvosmisleno utvrđeno da “ukoliko
FilipVujanovićpobjedinaizborimabićedrugiputpredsjednik
državeCrneGore.”11

Nakonštosudvakandidataušlauizbornukampanjumedijisu
sebaviliizdanaudangdjenastupajuištagovore.Nakonbroj-
nihizjava,nastupanaradioiTVstanicama,gostovanjauudar-
nimterminimazasamkrajjeuslijediloisučeljavanjenajavnom
servisu,TelevizijiCrneGore.

Uizbornojnoći jepraćenoštasedešavanabiralištimaiu iz-
bornimštabovimaodaklesuobjavljivanirezultati.Dvaizborna
štabasuobavještavalagrađaneposredstvomdirektnihtelevizij-
skihprenosao rezultatimasakojima raspolažu,odmahnakon
zatvaranjabirališta.Međutim,došlojedoobjavljivanjarazliči-
tihinformacija,jersuštabovijavljalistanjenaosnovuprebro-
janoguzorkašto jeprouzrokovalopometnjuu javnosti.Veću
samojizbornojnoćiobakandidatasuproglasiladaimajuvećinu
glasovazbogčegasusečekalizvaničnirezultatikojejemogla
dasaopštijedinoDržavnaizbornakomisija(DIK).

Kao iukampanji,mediji suovoj temi inakon izbornogdana
pridavalivelikiznačaj.Međutim,karakterističnojedasuupravo
dnevnenovinebiletekojesusemoždanajvišebavilepitanjem
pobjednikaizbora,navodneizbornekrađe,protestimagrađana,
azatimiprvimčestitkamaizsvijetaupućenimVujanoviću.

Naime,Državnaizbornakomisijajeobjavilakonačnerezultate
nasvomsajtu21.aprilaizasledećidannajavilakonferencijuza
medije.PremarezultatimakojejeobjavilaDIKnasvomsajtu
kandidatDPS-aFilipVujanovićjeosvojio161.940glasova,dok

11Anonim.OdbačenažalbaSDP-a,Vujanovićevakandidaturaustavna,
www.cdm.me,posjećeno15.2.2013.
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jenezavisnikandidatMiodragLekićosvojio154.289glasova.12
Upravosudaniod20.do26.aprilauzetizaperiodistraživanja
jersetadavodilanajvećapolemikaumedijimakoćebitipred-
sjednikCrneGoreikojeosvojiovišeglasovanaosnovuzvanič-
nihrezultata.Međutim,iakojestavDIKbionedvosmislendaje
Vujanovićdobiovišeodpolovinevažećihglasovabiračakojisu
glasali,idasesaglasnočlanu16ZakonaoizboruPredsjednika
CrneGore,utvrđujeda je izabranzaPredsjednikaCrneGore,
stavpredstavnikaopozicijejeostaonepromjenjennarednihda-
na.TakojeuslijediobojkotradaParlamenta,održanjegrađanski
protestuPodgorici,ačakjeorganizovaniprotestnadaninau-
guracijenaCetinju.

Svaovadešavanjaupućujuna zaključakda sumediji, veoma
požrtvovano, pratili postizborni proces i o svemu izvještavali
građaneCrneGore.Međutim,onoštonaszanimajestedalisu
ikolikodnevnenovinepotpalepodpritisakaktuelnesituacijei
uticajpolitičkogPR-akojisuvodileobjestraneuovomprocesu.

Ana li za cr no gor skih dnev nih no vi na

Uperioduod20.do26.aprila2013.godinesmoanaliziraličetiri
dnevnalistakojaizlazeuCrnojGori.Utomperiodujeobjavlje-
novišeod200vijestiupolitičkojrubrici.

UpomenutomperiodudnevnenovineVijestisuobjavile53tek-
stanastranicamakojesmoanalizirali.Odtogbrojasvegašest
tekstovabilojenajavljenonanaslovnojstrani.Kadagovorimo
orubrikama,najvišejebilouunutrašnjojpolitici34,dokje11
tekstovabilopovezanosaEvropskomunijom.Jednakbrojtek-
stovajesvrstanukategorijukratakisrednjipo21,dokje11njih
bilonapoloviniilinavišeodpolastranice.

Karakteristično zaVijesti jeste da dominiraju naslovi koji ne
spadajuukategorijuinformativni.Takojebilosenzacionalistič-
kih11,metaforičkihjedanmanjeičak14kombinovanih,među
kojimasuizjaveilipitanja.Njihovzbirje35,dokjenaslovakoji
semoguokarakterisatikaoinformativnisvega18.

Kadasenapravipoređenjetekstovanaosnovužanrovskepodje-
leondadobijamoodređenepodatkekojinasusamompočetku
upućujunazaključkedajeuticajslužbizaodnosesajavnošću
itekakoprisutanucrnogorskimdnevnimnovinama.Takojeka-
rakterističnodajeuperioduodsedamdanasamouVijestimaod
53analizirana tekstaobjavljenočak21saopštenjezamedije i
četirikomunikea,tojestprotokolarnevijesti,čijijeizvortakođe
nekaodslužbizaodnosesajavnošću.Utomperioduvijestije

12Kalezić,I.KonačnirezultatiizborazapredsjednikaCrneGore,posjećeno21.
4.2013,21.4.2013.http://www.rik.co.me/
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bilodeset,sedamizvještaja,četiriintervjuaipočetiritekstau
formičlankaihibridnogžanra.Nijebiloreportažailikomentara
oovimpitanjima.

VizuelnosuuVijestimadominiralitekstovisafotografijomčak
25,dokjebezfotografijebilo17isakombinacijomtekst,foto-
grafijaiantrfile11tekstova.

Jošjednastavkakojusmouvrstiliuupitnik,kakobilakšeutvr-
dilidaliseslužbezaodnosesajavnošćunamećukaoinicijatori
događaja,jestesampovodzaodređenitekst.Takosmoustano-
vilidasuuovomperioduVijestiobjavileskoroistibrojtekstova
o aktuelnim i opseudodogađajimakao što sukonferencije za
medijeilisastanciito27,odnosno26.Uovomperiodunijebilo
tekstakojibisemogaookarakterisatikaoneštoštojeimaosamo
ovajmedijotemiizborauCrnojGori.

Uistraživanjesmouvrstiliistavkuautorstvotekstagdjesmopo-
kušalidautvrdimokolikoimatekstovakojisunapisalinovinari
kojiihpotpisuju,kolikijebrojonihkojisupreuzetiizagencija
ilidrugihmedija,akolikojetekstovastiglouredakcijuodraz-
ličitihPRslužbiuformisaopštenja.Takosmoutvrdilidasuno-
vinaripisali25tekstova,pričemusuinekiodnjihnaslonjenina
izjaveizpolitičkihkrugova.Odukupno53tekstauVijestimaje
utomperiodujošdevetpreuzetooddrugihmedija,doksuostali
saopštenja.Iznevladinogsektorajeobjavljenopet,ajednoma-
njeodstraneopozicionihpartijaisamodvaodpartijanavlasti.

Kadagovorimoosaopštenjimakojasumedijipreuzimaliutoku
ovihsedamdanatrebapomenutiipoređenjekojesmonapravili
uodnosunatokolikoihjepreuzetoucijelosti,bezdodavanja
bilokakvognovinarskogtekstailiizjava,sajednestrane,ionih
saopštenjakojasupreuzetavećimdijelomilisupakposlužila
kao osnova za tekst, s druge strane.Tako smo utvrdili da od
ukupno53teksta31nijesaopštenje,dokje12preuzetoucjeli-
ni,šestvećimdijelom,ačetirisuposlužilakaoosnovazatekst.

Kaoštojepoznatoudnevnimnovinama,osimtekstovakojise
pišunaosnovudobijenihsaopštenjačestosepojavljujutekstovi
ukojimasuizjavejedneilidruge,anekadaiobjestrane.Tako
smonapravilipoređenjekolikojebiloizjavaikoihjenajčešće
davaoVijestimatihdana.Prijesvega,seizdvajajuizjavekojesu
daliizopozicionihpartijaukupno17,dokjezabilježenasamo
jednaizjavaodstranečlanovavladajućihpartijaijoššestizja-
vaodpredstavnikaVladeCrneGore.Zabilježenesu jošdvije
izjave evropskih zvaničnika i sedam tekstova koji su tretirani
kaosastancigdjeseiztekstaprimjećujedajeupitanjusastanak
predstavnikaopozicijesavlastimailisanekomtrećomstranom.
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Štosetičetemakojesuzastupljeneuovimtekstovimaosimdi-
rektnepovezanostisaizborima,njih30,bilojeitekstovakojisu
seodnosiliinaspoljneposlove10ipravosuđeiljudskaprava
šest.

UVijestimasekaosubjektinajčešćepojavljujupolitičkepartije
čak24puta,doksudržavniorganimeđukojimasuiVladaipo-
jedinačnoministarstvaiParlamentzastupljeniu17tekstova.Sa
drugestranekaoobjektisenajčešćepominjudržavniorganiu23
teksta,doksepolitičkepartijepominju15puta.

Dolazimodozaključkadasuuglavnomopozicionestrankebile
subjektikojisunajčešćeprozivalizvaničnikedržavnihorganau
najvećembrojuanaliziranih tekstova.Naime,ubrojusaopšte-
njaiizjavakojesuobjavljeneVijestimaprednjačeonaizopo-
zicionihredova,takosepoređenjemmožezaključitidasuove
novinenajvišepažnjeposvetiletekstovimakojisuplasiraniod
strane opozicionih lidera ili članova različitih organa stranke.
Uprilogovimzaključcimagovoriiperiodanalizenakonizbo-
rakadasuizizbornogštabapredsjedničkogkandidataMiodra-
gaLekićaoptuživaliDPSzaneregularnost izbornogrezultata.
Osimtogvremenskogokviraukomesudominiralasaopštenjai
izjaveopozicijeinevladinihorganizacija,kojesudeklarativno
antivladine,govoreinaslovikojesmozabilježiliuovomperio-
duauglavnomsunegativnonastrojenipremavladajućojpartiji
ilivlastimauCrnojGori.

Nakonštouzmemouobzirbrojsenzacionalističkihnaslovaob-
javljenihuVijestimakojiseuglavnomodnosenavlastiDPS,
kaoibrojsaopštenjaiizjavakojedolazeizopozicionihredovau
perioduodsedamdanauviđamodasuslužbezaodnosesajav-
nošćuovihsubjekataizuzetnoaktivne,daimajupristupjednom
odnajtiražnijihlistovauCrnojGoriidase,uvelikojmjeri,ko-
ristekaojediniizvorinformacija.

U istomperiodu smoanalizirali i kako je dnevni listPobjeda
izvještavaooovimtemama.Obuhvaćenojeukupno47tekstova
kojisusenalazilinapočetnimstranamaovihnovinaibilisupo-
vezanisaizborima,vladajućimstrankama,državnimorganima
iliopozicijom.

Odovihtekstovakojisuušliuistraživanjeskoro30%,ilinjih
13, je bilo najavljeno na naslovnoj strani.Od ukupnog broja,
najviše jebilou rubriciunutrašnjapolitikačak23,njih14 se
baviloevrointegracijama,adevetspoljnjompolitikom.Čakjeo
izborimanapisanijedankomentarodstraneurednikanovina.

UPobjedisunajčešćekorištenitekstovisrednjeveličine,onido
jednetrećinepolovinestranice,njih21,dokjetekstovaodneko-
likorečenicabilo15ivelikihilitekstovanapolastraneidužih
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biloje11.Štosetičevizuelnogdijelanajvišejebilotekstovasa
fotografijomito20,dokihjebilo16bezfotografijeidesetkoji
susavišekategorijapoputfotografijaiplusantrfile.

Karakterističnozaovajlistjestedaje,potipunaslova,bilonaj-
višeonihkojisemogusvrstatiukategorijučistoinformativnii
tovišeodpolovine-26.Biloje17naslovakojisukombinacija
izjave ili supitanja, četirimetaforička i nijebiloonihkoji su
senzacionalistički.

Uovomperiodunajvišetekstovajeproizišloodtzv.pseudodo-
gađajaukojesmouvrstilikonferencijezamedije iliodređene
sastanke, skupove i sličnedogađaje.Takvihvijesti je bilo26,
dokjeaktuelnihdogađajaobrađeno19,aovajmedijjeimaodva
iniciranatekstakojanijesudrugimedijiobjavili.Jedanodnjih
jesvakakouredničkikomentar,adrugiintervju.

Još jednaodstavkikojanamdostagovoriokarakterunovina
jestezastupljenosttekstovapožanrovima.Većinajepristiglau
formisaopštenjačak20,štoseusamomtekstumožepročitati.
Izvještajajebilo11,petvijesti,dvaintervjuaišestkomunikea
kojisutakođepristigliododređenihPRslužbi.Naosnovuau-
torstvailipodatakaodaklesupristigleinformacijeuviđamoda
sunovinariu18slučajevabiliautori,alidajesadrugestrane26
tekstovadošlokaonekosaopštenje.Najvećibrojnjihjesaopšte-
njezamedijeizVladeidržavnihorganaito17,petjeodpartija
navlastiisamojednoodopozicionihpartija.Kadanapravimo
razlikukolikojetihsaopštenjapreuzetoucijelostiondanamse
ovipodacipotvrđuju,jerječak22saopštenjapreuzeto,njihtri
jepreuzetovećimdijelom,ajednojeposlužilokaoosnovaza
daljitekst.

Načinnakojisemožeutvrditikosuizvoriinformacijazadnevni
listPobjedaikolikozapravoodređeneinstitucijeilinjihoveslu-
žbezaodnosesajavnošćuplasirajusadržajezaovenovinejeste
ianalizabrojaizjavakojesucitiraneuovimtekstovima.Iako
odukupnogbrojatekstova62%nijeizjava,opetjenajvećibroj
onihkojidolazeizvladajućihpartijaitopet,zatimtriizdržav-
nihorgana,doksupotriizjaveopozicionihpartijaievropskih
zvaničnika.

Temeokojimaseutekstovimagovorilo,osimizbora,bilesui
evropeizacijaudesetslučajevailispoljnjapolitikaušest.UPo-
bjedijeuglavnomfokusubilonajvišetekstovakojiseodnose
naizborečak24,dokjebiloidesetkojisusesporednoodnosili
naizborei13gdjeizborinijesubilitema.

Uovimnovinamasusubjektinajčešćebilidržavniorgani-14
puta,anakonnjih13putasubilepolitičkepartijeisedampu-
tapredstavnicipolitičkihtijelaEvropskeunije.Sadrugestrane
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kadasuupitanjuobjektiuovimtekstovimatosunajčešćepo-
litičkepartijeu19slučajeva,doksudržavniorganiusvegade-
vet.NakonštorazmotrimoodnossubjektaiobjektauPobjedi
uviđamodasevišepažnjeposvećujedržavnimorganimanego
političkimpartijama.Posebnojekarakterističnodasenajmanje
pažnjeposvećujeopozicionimpartijama.

UanalizusmouključiliidnevnenovineDanukomejeuovom
perioduobjavljen61tekstštojenajvišeuodnosunaostalecrno-
gorskednevnenovine.UDanujeodukupnogbrojaanalizranih
tekstovadevetnajavljenonanaslovnojstrani.Najvišetekstova
jebilourubriciunutrašnjapolitikačak41,doksupodesettek-
stovasvrstaniuspoljnjupolitiku,tojestuevrointegracije.

Kadagovorimooveličinitekstovauovimnovinamajekarak-
terističnodajenajvišeobjavljenonajvećihtekstovai toskoro
polovina,tojest28,dokjesrednjihbilo19i14kratkihtekstova.
Moždaseovačinjenicamožepripisati formatunovinakoji je
većiodVijestiiDnevnihnovina.Međutim,jošjedanrazlogje
moždaštosevelikapažnjatihdanapridavalaizbornimrezulta-
timaiprotestimaopozicije.

Ouređivanjunovina,osimdužineteksta,dostanamgovoriivi-
zuelnaprezentacija, tako jenajvećibrojonih tekstovagdjesu
kombinovaneifotografijaiantrfilečak29,18tekstovasafoto-
grafijomi14tekstovabezfotografije.

Jošjedanparametarkojićenamrazjasnitiuređivačkupolitikui
tipmedijasvakakojetipnaslovakojisepreferiraju.Posebnoje
karakterističnoda jeuDanunajvišenaslovaušloukategoriju
senzacionalistički,čak21,ineštomanjekombinovanihnjih18.
Odnaslovakojisutretiranikaočistoinformativniizdvojilismo
njih14,ametaforičihjeuovomperiodubiloosam.

ZaovolikibrojtekstovakojisuanaliziraniuDanuje,najčešće,
povodbioaktuelnidogađajito54%,dokjepseudodogađajpo-
služioza41%članaka.

Kadažanrovskianaliziramopomenutetekstovezapažamodase
iuovomlistupojavljujenajvišetekstovakojisuproistekliizsa-
opštenjaito13,aliisedamtekstovasuuformikomunikea,dok
jeizvještajabilo12ivijesti11.Osimtogakarakterističnojeda
supostojaledvijereportažekojesuušleuanalizu,kojihdruge
novinenijesuimaleoovimtemamaičakšestintervjua.

UDanuještosetičeautorstvatekstabilonajvišeonihkojisu
obradili novinari 32, to jest 52%,dok jebilodosta i tekstova
preuzetih izdrugihmedija -11, ali i tekstovakoji supristigli
kaosaopštenja.Tako jezabilježenoda je iznevladinogsekto-
rabiloosam,a izdržavnihorgana jestiglosedamsaopštenja,
kaoidvasaopštenjaizopozicionihpartijadoknijebilonijedno
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saopštenje od strane vladajućih partija. Kada govorimo o sa-
opštenjimakojasukorištenauovimnovinamazapažamodaje
12preuzetoucijelosti,osamuvećemdijelu,dokječak41tekst
okarakterisankaodanijesaopštenje.

Značajanpodatakkojigovoriouticajuslužbizaodnosesajav-
nošću,auovomslučajuinaklonjenošćuopozicionimstrankama
svakakojeibrojizjavakojesukorišteneutekstovima.Takoje
zabilježenodasupredstavniciopozicijeuovomperioduzaDan
daličak25izjava,dokje,sadrugestrane,zabilježenosamodvi-
jeizjavepredstavnikavladajućepartijeiistotolikopredstavnika
Vladeidržavnihorgana.Uovomperiodubilesuičetiriizjave
eksperatazaodređeneoblastiiistotolikoevropskihzvaničnika
dokjeutritekstazabilježenodasuostvarenisastanciukojima
suizjaveobjestrane.

Kadagovorimootemikojajedominiralasvakakosuizboriito
u46tekstova,dokjebiloionihkojisuseodnosilinaspoljnju
politiku-četiri,dvatekstanapravosuđeiljudskapravaidevet
tekstovanaevropeizaciju.Odukupnogbrojatekstovaizborisu
bilitemauglavnomfokusuu37tekstova,ausporednomfokusu
u9tekstova.

Glavnisubjektinakojesuseodnosiliovitekstovibilisuunaj-
većojmjeripolitičkepartijeito24teksta,doksuteku11tek-
stovazastupljenidržavni.Uovimdnevnimnovinamasadruge
stranekaoobjektisunajčešćenavođenidržavniorganiitou27
tekstova,doksupolitičkepartijetobileu15slučajevaipred-
sjednikCrneGoreučetiriteksta.

Istraživanjem su obuhvaćene i četvrte novine koje postoje u
CrnojGori -Dnevnenovine.Unjima jeobjavljeno43 teksta
u periodu od sedam dana s tim što za subotu i nedjelju izla-
zidvobroj,vikendizdanje.Nanaslovnimstranamaovihnovina
objavljenojeskoro20%tekstovatojestukupnoosam.Onisu
najčešćepripadaliunutrašnjojpolitici-24,alijebiloionihkoji
susebavilievrointegracijamaispoljnjompolitikom-11,odno-
snopet.KarakterističnojedasuDnevnenovineobjavileidva
komentaranaovutemu.

Kadasenapravipodjelapoveličinitekstaondazapažamodaje
najvećibrojonihkojesmokarakterisalikaosrednji-19,nakon
togakratkihtekstovaje13ivelikihtekstovakojiprelazepola
stranebiloje11.Tekstovisuvizuelnobilinajčešćeopremljenisa
pojednomfotografijomito25putaili58%,dokjejednakbroj
onihgdjejesamotekstilijesatekstomkombinovanafotografija
iatrfilepodevetputa.

PotipunaslovazapažamodajeuDnevnimnovinamabilonaj-
više informativnih-15,alidasukombinovaninaslovi takođe
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dostazastupljeni sa samo jednimmanje.Za razlikuoddrugih
komercijalnih listovaVijesti iDana, uDnevnim novinama je
najmanjibroj tekstovakoje su imali senzacionalističkinaslov,
svegašest,dokjemetaforičkihbiloosam.

ZapisanjetekstovauDnevnimnovinamakakozapažamonaj-
češćesukoristiliaktuelnidogađajito26,dokjeopseudodoga-
đajimapisano12puta,amedijskihinicijativajebilopet.

Kada govorimo o žanrovima zapažamo da je najviše bilo sa-
opštenja -14, ali da suvijesti nadrugommjestu sa12,nešto
manjejebiloizvještaja-devet,doksubilaitriintervjuaidva
komentara.

Kodovih14saopštenjakojasupristiglauredakcijuprimjeću-
jemodasusedamkorištenaucijelosti,adrugihsedamvećim
dijelom,dokostalih29tekstovanijesubilasaopštenja.

Kadasegovoriosaopštenjima,većkodautorstvatekstazapa-
žamodajenajvišetekstovasaopštenoiznekeodinstitucijaito
ukupno12,dokječakosamsaopštenjastigloizdržavnihorga-
na.Odpartijanavlastiobjavljenasudvasaopštenja,aodopozi-
cionihpartijasamojedno.

Značajnakarakteristikakaoikodostalihdnevnihizadanjasva-
kakosuiizjavekojedolazeodučesnikanapolitičkojsceniCrne
Gore.Najvećibrojizjava,novinariDnevnihnovinasuimaliod
predstavnikaopozicije,njihsedam,dokjebilopopetizjavaod
strane državnih organa i od predstavnika vladajuće koalicije.
Karakterističnojedajeudnevnimnovinamabiloipočetiriizja-
veodstraneeksperataipredstavnikaEvropskeunije.

Kadasenapravianaliza,uviđamodasunajčešćisubjektiutek-
stovimaDnevnihnovinabilipredstavnicidržavnihorganau13
tekstova,odnosnopolitičkihpartijau12.Sadrugestrane,pred-
stavnicipolitičkihpartijasuvodećiupozicijiobjektaučak16
tekstova,adržavniorganiusvegadevet.

Kom pa ra tiv na ana li za

Analizasvihnovinapojedinačnonamjeomogućiladadođemo
do određenih podataka koje smo iznijeli.Međutim, uporedna
analizaćenam jošpodrobnijepojasnitikakvesu razlikeu iz-
vještavanju crnogorskihdnevnihnovina, sa jedne strane, i, sa
druge strane, koliko politički PR utiče na njihovu uređivačku
politiku.

Komparativnuanalizusmouradilizasvepomenuteparametre,
ali,zbogograničenjaprostora,smoizdvojilisamonekeodnjih
zakojesmosmatralidaćenajtransparentnijeukazatinasituaci-
juokojojgovorimo.
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Kadaporedimosamouređivačkupolitkudnevnihlistovainji-
hovukoncepcijuuvelikojmjerisemožemooslonitinatipna-
slova koje pojedine novine preferiraju. Za ovaj kratki period
uviđamodauDanudominirajusenzacionalističkinasloviioni
koje smookarakterisalikaokombinovani sapo34%odnosno
30%.Sadrugestrane,uPobjedisenzacionalističkihnaslovanije
bilo,dok jenajvećibroj informativnihneštovišeodpolovine
55%.UVijestima iDnevnimnovinama je skoro isti procenat
informativnihnaslova,dokjeuVijestimabilo21%onihnaslova
koji su svrstani u kategoriju senzacionalistički.Takomožemo
dazaključimo, što se tipanaslova tiče,da jeukomercijalnim
listovimaveomazastupljensenzacionalističkitipnaslova,doku
Pobjeditonijeslučaj.Takođe,zapažamodajepribližnojednak
brojinformativnihinaslovakojisumetaforičkiikombinovaniu
trikomercijalnalista(tabelabr.1).

Jošjedanparametarkojinamukazujekakvajeorganizacijapo-
jedinihnovinainakakavvidizvještavanjasuorijentisani,sva-
kakojepovodkojijedoveodonekogteksta.Takosmouanalizi
primjetilidajekodtrikomercijalnalistavećibrojtekstovakoji
sunastalipovodomnekogaktuelnogdogađaja,dokjeuPobjedi
bilovišeonih tekstovakojisuzapovodimalinekipseudodo-
gađaj.Karakterisično,zaovihsedamdanaistraživanja,jesteda
jenajvećiprocenattekstovakojisumedijisamostalnoinicirali
imaolistkojijepostažunajmlađi-Dnevnenovine.Onisuimali
12%takvihtekstova,uDanu5%iuPobjedi4%,dokihuVije-
stimatihdananijebilo.Uovimnovinamakojesuimaleposebne
tekstovetosuuglavnombilekolumneilikomentari,aliiinter-
vjuikojenijesuimaliostalimediji(tabelabr.2).

Tabelabr.1
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Kadaželimodaanaliziramokojisužanrovinajvišezastupljeni
u pojedinimmedijimaondamožemoda primjetimo i da li se
u izvještavanjuonikoriste informacijamakojedobijajuu for-
misaopštenjazamedije.Takosmouparametaržanrauvrstilii
saopštenjeiprimjetilidasenajvećiprocenatovakvihtekstova
nalaziuPobjedičak45%ineštomanjeuVijestima-40%.Znat-
nomanjejesaopštenjabilouodnosunaostaležanroveuDnev-
nimnovinama svega33% inajmanjeuDanu21%.Međutim,
protokolarnevijesti,koje sustizaleod institucija, smouvrstili
ukomunikepaprimjećujemodajeznačajanbrojitihtekstova.
Sadrugestrane,novinesu,nakontoganajvišeobjavilevijestii
izvještaja,znatnomanjeintervjua,nekolikokomentaraipokoji
članakireportažu(tabelabr.3).

NakonštosmoprimjetilidajeudnevnimnovinamauCrnojGo-
riizuzetnovisokprocenatsaopštenjauodnosunaostaležanro-
ve,zanimalonasjekosuautoritihtekstova,odnosnoodkoga
listovinajčešćedobijajuoveinformacije.Takosmouparametru

Tabelabr.2

Tabelabr.3
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autorstvouvidjeli da jeu svimnovinamapojedinačnonajviše
tekstova čiji autori su njihovi novinari.Međutim, ima dosta i
onihtekstovakojisupreuzetiodagencijailidrugihmedija,bilo
dajeriječoradioiTVstanicamailiinternetportalimaidruš-
tvenimmrežama. Ipak,kadasepostavipitanječija saopštenja
se najčešće objavljuju u dnevnim novinama onda se situacija
razlikuje i touglavnomzboguređivačkepolitikenakojusmo
ukazaliprethodnimparametrima.Beznamjeredaseizvukuko-
načnizakjučci,naprimjeruistraživanjarađenogusedamdana
samoćemoukazatinaprocentedokojihsmodošli.Ustanovili
smodaje,naprimjer,saopštenjaodstraneopozicionihpartija
najvišeobjaviodnevnilistVijestiito8%,Dan3%iPobjedai
Dnevnenovinepo2%.Sadrugestranenajvišesaopštenjakoja
suuputilepartijenavlastiobjavilajePobjeda11%,dokihuDa-
nunijebilo,uVijestima4%iDnevnimnovinama5%.Međutim,
uPobjedi jenajviše saopštenjavladajućekoalicije, uDanu je
bilonajvišesaopštenjaodstraneNVOsektoraito14%kojasu
uglavnompristiglaodjednenevladineorganizacijeiodnosilasu
senaizbornerezultateinavodneneregularnosti.UVijestimaje
bilo9%,iuDnevnimnovinama5%saopštenjaizNVOsekto-
ra,dokihuPobjedinijenibilo.Međutim,uPobjediprednjače
saopštenjakojasupristiglaizVladeCrneGore,ministarstavai
Skupštine,čak36%uodnosunaostaletekstove.NakonPobjede,
najvišeovihsaopštenjasuobjavileDnevnenovine19%,zatim
Dan11%,paVijesti8%.Oddržavnihustanovanajvišejebilo
saopštenjauVijestima6%,zatimuPobjedi6%ipo2%uDanu
iDnevnimnovinama.Naosnovuovogparametrazaključujemo
dasuopozicionepartijeinevladinsektorimalinaklonostured-
nikaukomercijalnimlistovima,doksuuPobjedidržavniorgani
iustanove,kaoivladajućepartije,imaliprednost.Ovakavodnos
upućujenasnaprviodzaključakadasuPRslužbeposredstvom
formesaopštenjazamedijevršileuticajnauređivačkupolitiku
dnevnihnovina(tabelabr.4).

Tabelabr.4
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Unastavku analize je neophodno pogledati koliko je zapravo
tekstova,odukupnoanaliziranih,svrstanoukategorijusaopšte-
njakakobikasnijezaključilikolikosetitekstovikoristezain-
formisanje,akolikoseprenoseucijelini.Takosmoprimjetili
da jenajviše tekstova,koji jesusaopštenja,objavilaPobjeda i
to55%.Odtogaje47%preuzetoucijelini,6%jekorištenove-
ćimdijelomi2%jeposlužilokaoosnovazatekst.NakonPo-
bjedenajviše saopštenja su imaleVijesti i to48%odkojih je
23%preuzetoucijelini,11%većimdijelomi8%jebiloosnova
zatekst.Danjeimaosvega33%saopštenjauodnosunaostale
tekstoveodčega je20%preuzetoucijelini i13%jepreuzeto
većimdijelom.DoksuuDnevnimnovinamaprenijeli16%sa-
opštenjaucijelinii istotolikovećimdijelom,aostalitekstovi
nijesu saopštenja.Ovdje još jednompotvrđujemo da je u od-
nosunaostalenovineuPobjedinajviše tekstovakojisustigli
kaonekosaopštenje.Iakoiusvijetumedijavećvaženekanova
pravilamarketinga i odnosa sa javnošću, primjećujemo da se
kodnas, prije svega, politički subjekti uglavnomoslanjaju na
masovnemedijeisamedijimakomunicirajuprekosaopštenja.
Mada,kakozaključujeDejvidMirmanSkot (DavidMeerman
Scot),ogromnekompanije,slavneličnostiiraznadržavnatijela,
jošuvijekmogudaprođu,koristeći isključivomasovnemedi-
je,jer,kakokaže,onisuvećdovoljnopoznatidanemorajuda
setrudedaplasirajuvijestikojeimaju’’.13Međutim,naosnovu
samoovogparametranemožemodonijetikonačanzaključako
uticajupolitičkogPR-anauređivanjemedijajersuznačajanči-
nilaciizjavekojepolitičkiakteriiostalisubjektidajudnevnim
novinama(tabelabr.5).

Primjetnojedaunekimnovinamaimavišeizjavapredstavnika
opozicijenegoudrugim.MoždajeitorazlogzaštouDanuni-
jetolikibrojsaopštenja,jerjeveomavelikibrojizjavakojese

13Scot,M.D.(2009)No va pra vi la mar ke tin ga i od no sa s jav noš ću,Beograd:
Mikroknjiga,JohnWiley&Sons,Inc.,str.14.

Tabelabr.5
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prenose.Takomožemonaslutitijošjedanviduticajaslužbiza
odnosesajavnošćukojijeizuzetnodjelotvoran,jerjekorišten
uvelikombroju.Naime,medijisuuzimanjemizjavezadovoljili
potrebudaprikupepodatke,anedaihdobijuuformisaopštenja,
dokmeđutim,svjesnoilinesvjesno,podliježuuticajupolitičkih
PRstručnjakakoji,natajnačin,dajućiizjavu,plasirajuželjene
informacije,stavoveiideje.KakoprimjećujeJohnStreet(Strit)
“Politički intervjui su zamedije jeftinametoda popunjavanja
prostora,kojaistodobnopružanekenaznakeuzbuđenja(...)aza
političareonpredstavljaprigodudaizrazigledišteilidapromiče
političkuinicijativu’’.14

Najvišeukupnoizjava,dobijenihodrazličitihaktera,imalisuu
Danu66%,jedanprocenatmanjeuDnevnimnovinamaičetiri
manjeuVijestima.Sdrugestrane,uPobjedijebilosvega37%
tekstovasaizjavama.Kadasuupitanjusubjektikojisudavali
izjave,najčešćesu tobilipredstavniciopozicijeuDanu41%,
Vijestima32%i16%uDnevnimnovinama,dokjePobjedaima-
lasvega6%takvihizjava.Kadajeriječovladajućimstrankama,
Dnevnenovinesuimale12%,aPobjeda11%tekstovasaizjava-
manjihovihpredstavnika,dokjeDanimao3%,aVijestisvega
2%uodnosunaostaletekstove.Malojedrugačijasituacijasa
državnimorganimagdjejetakvihizjavabilou12%tekstovau
Dnevnimnovinamai11%uVijestima.Pobjeda je imala6%i
Dan3%takvihtekstova(tabelabr.6).

Štosetičesubjekata,usvimtekstovimakojesmoanaliziralito
susvakakopredstavnicipolitičkihpartija.UPobjediiDnevnim
novinamapo28%,uDanu39%iVijestima45%.Državnior-
gani sunadrugommjestuuVijestima iDanupo31%,odno-
sno19%,doksupo30%imaliuPobjediiDnevnimnovinama
(tabelabr.7).

14Street, J. (2003)Ma sov ni me di ji, po li ti ka i de mo kra ci ja, Zagreb: Fakultet
političkihznanosti,str.159.

Tabelabr.6
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Kadasdrugestrane,napravimopoređenjekosubiliobjektiu
dnevnim listovimaondasesituacijamijenja.TekstoviuDanu
iVijestimasuobičnozaobjekteimalidržavneorganeito44%
i43%.Takoprimjećujemodasusubjekti,uglavnom,svojaiz-
laganja usmjerili na predstavnikeVlade CrneGore,ministar-
stavaiParlamenta.Tekstovigdjesudržavniorganibiliobjekti
uDnevnimnovinamaiPobjedisuuznatnomanjemprocentui
to21%,odnosno19%.Objektiokojimasunajčešćepisalaova
dvalistasunajčešćebilepolitičkepartije-37%Dnevnenovine
i40%Pobjeda.OvajprocenatjeuVijestima28%iDanu25%.
Kadaseuzmuuobzirparametrisubjekatiobjekat,ondadola-
zimodozaključakadasupolitičkepartije,tojestnjihovipred-
stavnici,imalinajvišeprostoraštonasnedvosmislenoupućuje
da jepolitičkiPR imao izuzetnovelikoguticajaovihdanana
medijskuscenuuCrnojGori(tabelabr.8).

Tabelabr.7

Tabelabr.8
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Za klju čak

Nakonanalizelistovapojedinačnoikomparativneanalizemože-
modaiznesemonekeodzaključakadokojihsmouistraživanju
došli.Prijesvegajeprimjetnodajevezapolitičkihorganizacija
injihovihPRslužbisadnevnimnovinamauCrnojGoriitekako
prisutna.Analiziranilistovikaoizvoreinformacijakoristepoli-
tičkepartije,državneorganeiinstitucijeinevladinsektor.Takve
informacijesenajčešćeobjavljujuuformisaopštenjaiizjavaza
medije.Uprocesuinformisanjatakavodnosnebitrebalodanas
zabrinjava,međutimkadasagledamopodatkenaosnovukojih
jeu jednimnovinamaizuzetnovelikibrojsaopštenjasa jedne
strane,audrugimbrojizjavaoddrugestrane,ondasepostavlja
pitanjeuticajanauređivačkupolitiku.Zapravo,dolazimodopi-
tanjamanipulacijeuodnosumasovnihmedijaipolitičkogpro-
cesa.Utomuzajamnomodnosuseveomačestoiveomavješto
upakujuonisadržajikojestranke,službe,državniorganiiline-
vladineorganizaciježeledaplasirajujavnosti.Kakopojašnjava
Strit,‘Pakiranje’seodnosinaidejudastrankeipolitičaripreko
ljudi,kaoštosuspin doc to ri,svevišeupravljajuikontrolišujav-
nuslikupolitike.15Međutim,istiautornasupućujenačinjenicu
dabisavtrudspin doc to raidrugihbiouzaludandamedijinijesu
podložnimanipulisanju.Onkaojedanodrazlogazbogkojegsu
medijiposlušninavodipolitičkipritisakkomesuizloženi,akao
drugimogućirazlogističeuticajkomercijalnihpritisaka.16

Uslučajucrnogorskihdnevnihnovina,sudećipremabrojusa-
opštenjai izjavapolitičkihaktera,možemozaključitidanema
stranekojajedominantnoprisutnausvimlistovima.Takoseu
komercijalnimmedijimavećapažnjapridajeopozicionimparti-
jamaiNVOsektoru,dokseuPobjedivišetekstovaodnosina
državneorganeivladajućukoaliciju.

Ovdjećemoukazatinapodatakdajeznačajnapažnjakodko-
mercijalnih listova posvećena NVO sektoru, pa se postavlja
pitanje zbog čega je to tako.Na primjer,Dan je objavio više
saopštenjanevladinihorganizacija,negosameVladeCrneGo-
re.Suštinajeutome,kakozapažaJevtović,dasveorganizaci-
jenetrebapoistovjećivati,jerpostojeonekojeseaktivnobave
političkimradom,anehumanitarnimvrijednostima.“NVOni-
kako ne treba shvatiti samokao organizovane grupe građana,
okupljenih oko humanitarnih ideja i potreba’’17. Tako nas on
upućujedauVebsterovomrečnikuvećpostojitermin‘quanqo’’

15Isto,str.157.
16Isto,str.168.
17Jevtović,Z.(2003)Jav no mnje nje i po li ti ka,Beograd:Centarzasavremenu

žurnalistiku,Akademijalepihumetnosti,str.165.
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(quasiNGO),kojiseupotrebljavazaprividnonevladineorgani-
zacijekojesupraktičnouslužbipolitičkogestablišmenta,vlada
iliobaveštajnihslužbi.18Stoga,možemozaključitidasuuCrnoj
Gorimedijskieksponiraneupravotakvenevladineorganizacije
kojesupolitičkiangažovaneiotvorenoopredjeljeneprotivVla-
de.Uzimajućiuobzirprocentetekstovakojisuposvećeni tim
organizacijamaionihtekstovaukojimadominirajupredstavnici
opozicije,uviđamodajezaistavelikiuticajpolitičkihodnosasa
javnošćunakomercijalnelistoveuCrnojGori,prvenstvenona
Dan,azatiminaVijesti.

Posebnomožemoukazatinanaklonjenostopozicijiutekstovi-
magdjesuzabilježeneizjavepolitičkihaktera.Uovomslučaju
takođedominirajusubjektikojisuizopozicionihredova,dokse
uPobjeditajodnosgubiivećinatekstovaodlazinasopštenja,a
nenaizjavebilokojestranepolitičkogprocesa.Upravojetakve
intervjueKljajićoznačiokaoposebnuvrstuatojeintervju-na-
java. “To su intervjui sapolitičarima iprivrednicimauvreme
izbornihkampanjailinekihdrugihznačajnihdruštvenihprevi-
ranjakadase intervjuuforminaprimjer,predizbornihobeća-
njaaufunkcijikampanjepojavljujedirektnokaodeoukupnog
marketinškognastupaadominantnoufunkcijiPR-a.Bilopoli-
tičkepartije,grupeiličakčitaveVlade,pačakiufunkcijitzv.
državnog-nacionalnogPR-a’’19.Oviintervjuikojesunovinari
obavljali sapredstavnicimaopozicijenakon izbora, uglavnom
suseodnosilinanavodnuneregularnost,zatimnanajavebojko-
taParlamenta,najaveprotesta,izjavenakonprotestaisl.

Kako zapaža Slavujević da “politički marketing može da se
odredi kao komercijalizovana varijanta političke propagande,
usmerenanakonkretnepolitičkeciljeve inakraćavremenska
dejstva,kojase,uuslovimapolitičkogpluralizmaiautonomije
medija,realizujepublicitetomiplaćenimoglašavanjem’’20,po-
stavljasepitanjeukojuvarijantuspadaju tekstovisasaopšte-
njimakojaseprenoseucijeliniiliizjavamakojesudominantna
forma,bilodadolazeodstranevladajućihiliopozicionihpartija.
MoždaupravozbogtogaL’Etang(L’Etanj)podsjećadazaneke
teoretičarepolitičkakomunikacijanikadanemožebitineštoviše
odideološkepropagande21.Kada,nakonanalize,uvidimodata-
kvitekstovinijesuplaćenereklameioglašavanja,većplasirane

18Isto,str.160
19Kljajić,V.(2012)In ter vju u štam pi, u on li ne ma ga zi ni ma, na in ter ne tu,Beo-

grad:Čigojaštampa,UniverzitetuBeogradu,Fakultetpolitičkihnauka,str.
147.

20Slavujević, Z. (2007)Po li tič ki mar ke ting, Fakultet političkih nauka, Beo-
grad:Čigojaštampa,str.23.

21L’Etang,J.(2008)Pu blic re la ti ons, Con cept, Prac ti ce and Cri ti que,London:
SAGEPublicationsLtd.,p.115.
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informacije,vještoupakovaneunovinarskeforme,ondadola-
zimodozaključkadajeriječopropagandnimdjelovanjimaPR
službiimanipulacijamamedijauodnosunagrađane,jersvjesno
pristajunauticajodstranepolitičkihstruktura.

Međutim,kakoprimjećujeSlavujević“rafinisaniobliciupotre-
beizloupotrebemedijauciljupromocijepartijailipolitičarane
isključujupokušajedirektne institucionalne ineinstitucionalne
kontrolenadmedijimaniuzemljamarazvijenedemokratije’’22
TakoMekneir(McNair)spravomističedase“uvrijemeizbo-
ragledištaizražavajuuoblikustranačkihpreferencija.Pojedine
novineaktivnovodekampanjuukoristsvojeomiljenestranke,
aocrnjujuilikritizirajuostale.Popularnitabloidnitisakčinitće
tonaotvorenijepropagandistički,‘populistički’način,popraćen
različitimstupnjevimaizvrtanja,neistineisenzacionalizma,dok
će novine velikog formata razložnije izložiti svoja gledišta. I
jedniidrugićeodabirativijesti,imajućinaumuizgradnjukon-
kretna imidža (pozitivna ili negativna)neke stranke’’.23Takav
stavkaodajepreuzetizanalizecrnogorskihnovina,jerunaj-
većojmjeri,oslikavadjelovanjeuperiodunakonpredsjedničkih
izbora.Kaoprimjermoguposlužitibrojninaslovikojisuseod-
nosilinaDPSilipredsjedničkogkandidataVujanovića.“‘Prave’
vijestise,dakle,moguprimjenitikaooblikpolitičkeintervencije
sa svrhomda se ocrne političke organizacije i utječe na bira-
če’’,24zaključujeMekneir.

ImajućiuvidučinjenicudajejedinoPobjedalistkojijekvanti-
tativnonaklonjenutekstovimavladajućemestablišmentuonda
možemodazaključimoitodajeuticajPRslužbiopozicijena
uređivačkupolitikutolikoznačajandaseineposvećujedovolj-
napažnjadržavnimorganimailivladajućojpartiji.Sigurnosu
medijiuvijekzainteresovanizasenzacijuisukob,štoukrajnjem
iprodajenovine,kojeimizopozicionihredovavještoplasiraju
izdanaudan.KakozapažajuKatlipiostali“nedostatakpažnje
medijajeredakslučaj,adogađasenajčešćekadadržavneusta-
novetonajmanježele.Sdrugestranekadavladineustanovežele
medijskupažnju,novinarimogudaodlučedainformacijanije
vrednapažnjeilidasusuvišezauzetidrugimtemama,takodane
primetenekodržavnosaopštenjezajavnost’’25.

Bezobziradalijeriječouticajupartijanaizvještavanjenovi-
nauCrnojGoriidaliseradioosmišljenojstrategijidolazimo

22Slavujević.Z.nav.delo,str.147.
23McNair,B.(2003)Uvod u po li tič ku ko mu ni ka ci ju,Zagreb:Fakultetpolitič-

kihznanosti,str.75-76.
24Isto,str.76.
25Katlip,M.S.,Senter,H.A.iBrum,M.G.Uspešniodnosisjavnošću,Beo-

grad2006,str.476.
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dozaključkanakojinasupućujeL’Etanj,dasvipolitičkisiste-
miuključujuodnosesjavnošćuidapolitičkepartijeimajusvo-
jumehanizaciju zaodnose sa javnošću,kojumogu sprovoditi
komunikacijskistručnjaciilidrugistručnisaradnici.26Uovom
kontekstunammožeposlužitiizaključakkojidonosiJevtović
da se savremena propaganda zasniva na otvaranju paralelnog
frontakojiseborizaosvajanjesvestimasovnepublike,avodeje
isključivoprofesionalnitimovi.”Fabrikovanjepredstavaobavlja
sepreplitanjemvirtuelnestvarnosti,moćnetehnologijeiistini-
togsadržaja,pričemusuagencijezaodnosesajavnošću,nevla-
dineorganizacijeidiplomatijaufunkcijilogističkepodrške’’27.
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DragićRabrenović
UnionofLocalPublicBroadcastersofMontenegro,BijeloPolje,Montenegro

INFLUENCEOFTHEPOLITICALPRONTHEEDITORIAL
POLICIESOFMONTENEGRODAILIES

CASESTUDIESOFTHEDAILIESPOBJEDA,DAN,VIJESTI 
ANDDNEVNE NOVINE

Abstract

PRservicesof state institutions,politicalpartiesandNGOsstrive to
reachthecitizensthroughthemedia.ThespokespersonsandPRstafftry
topromotetheideasandgoalstheyrepresenttothegeneralpublicand
usevariousmethodsandtechniquestothisend.Althoughtheservices
dealingwithPRand the relationswith themedia inMontenegroare
rare, it is evident that the phenomenon of placing information had
beenanacceptedpracticeevenbeforetheseserviceswereestablished.
Thispaperwill try todetermine theextent towhich thepoliticalPR
affectstheeditorialpoliciesofthedailiesinMontenegro,aswellasthe
consequences.Westartfromanassumptionthattheorganizationswith
political activities do influence themedia thus indirectly influencing
wider public, too.Amethod of quantitative and qualitative analysis
ofthecontentofmediareleasesandaswellasacomparativemethod
were used. The dailies published in Montenegro, namely Pobjeda, 
Dan, Vijestiand Dnevne novine arethesubjectofanalysis,whilethe
periodof analysis is theperiod followingannouncementof electoral
results in presidential elections of Montenegro i.e. April 20-26th,
2013. The study will determine to what extent the PR services are
usedsourcesofinformationandhowmuchthejournalistsprocessor
otherwisedirectlycopy the informationreceived,howmanyreleases
aresenttothemedia,iftheyarecrosscheckedatallandhowmuchthe
mediahavereportedoncurrenteventsor independentlysearchedfor

particularinformation.

Keywords: media, politics, PR, daily newspaper, Montenegro
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прегледни рад

ПОРУКАУБОЦИ:  
ИЗА ЗОВИ СТРА ТЕ ШКОГ  

КОН ЦИ ПИРАЊА ЈАВ НЕ И 
КУЛ ТУР НЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ 

СР БИ ЈЕ
Сажетак: У пр вом де лу ра да раз ма тра се кон цепт јав не ди пло ма-
ти је у скло пу про ме на па ра диг ми ме ђу на род них од но са, ко је се од-
ви ја ју у ра ди кал но из ме ње ном гло бал ном окру же њу. Јав на ди пло-
ма ти ја се ана ли зи ра пре вас ход но кроз кул тур не аспек те, у  од но су 
на оста ле кон цеп те, као што су про па ган да и „брен ди ра ње на ци-
је“.  Дру ги део ра да по све ћен је иден ти фи ка ци ји кључ них про бле ма 
са ко ји ма се Ре пу бли ка Ср би ја су о ча ва у по гле ду кон ци пи ра ња и 
спро во ђе ња јав не и кул ту р не ди пло ма ти је. Ана ли зи ра се ин сти-
ту ци о нал ни оквир и ефек ти до са да шњих по ли ти ка ре пре зен та ци-
је Ср би је у ино стран ству. Ука зу је се на нео п ход ност ду го роч ног 
син хро ни зо ва ног ан га жо ва ња раз ли чи тих ак те ра на по љу јав не и 
кул тур не ди пло ма ти је Ре пу бли ке Ср би је, а у ци љу афир ма ци је не 
са мо по ли тич ке по зи ци је и угле да у све ту, већ и за рад ја ча ња ње-
них еко ном ских и дру гих раз вој них по тен ци ја ла.

Кључнеречи: јав на ди пло ма ти ја, кул тур на ди пло ма ти ја, стра-
те шки аспек ти, Ср би ја

Уактуелномрекомпоновањусветскихсила,битказасистем
вредностијављасекаокључниизазов,какоуполитичком,
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тако и у економском и културном смислу.1 Поље јавне и
културне дипломатије постало је предмет интереса не са-
модржаваивлада,већтранснационалнихзаједницаиме-
гакорпорација,којесуукљученеусложенепроцесесвета
којисеглобализује.Развојинформационихтехнологијајош
више јепојачаоовуборбусаидејомдасе„будесвудасве
време“,што је постала и својеврсна парадигма глобалног
светскогдруштваумреженихјавности.

Имајућиувидутенденцијемеђународниходносанаглобал-
номнивоу,постављасепитање„КаквајепозицијаСрбијеу
светукојисеглобализује?“.Вишеодгенералногконстато-
вањастањаствари,важније јетражитиодговореусмислу
могућности које ће одредити будући ток развоја земље, у
чемупитањеугледаиповерењаимајувеликизначај.Дакле,
дабисеуопштеразмотрилапитањакаквепорукешаљемо
осебиусветикомеихшаљемо,важнојеуспоставитино-
вуперспективууперцепцијиствари.Саизолованогострва
наморутешкојекомунициратисасветом,ајоштежепри-
вућипажњутогсветаиподелитисатимсветомсопствене
вредности.

„Порукаубоци“можесеописатикаопарадигмаспецифич-
ногпољакомуникације са светом.Таквосуженопољеко-
муникацијскогделовањаизраженојекрозслањенеусмере-
нихпорукаучемунијејаснокосупотенцијалнипримаоци
поруке,нитидалићепорукауопштедоњихдоћиилиће
се вратити пошиљаоцу.Стратегија ове врсте комуникаци-
јесводисенаједносмерност,затвореностинеизвесносту
погледуефекатаикрајњихисхода.Уовомрадуразматрају
сејавнадипломатијаисродниконцепти,азатимсеанали-
зирајуоквирипраксерепрезентацијеСрбијеињеногпред-
стављањаусвету,којипрателогику„порукеубоци“,даби
сеидентификовалиосновниизазовиупогледустратешког
конципирања јавнеикултурнедипломатијекаодипломат-
скихиразвојнихпотенцијалаСрбије.

Зна чај јав не ди пло ма ти је у  
из ме ње ном гло бал ном окру же њу

Истицање важности концепта „меке моћи“ (soft power) у
контекстумеђународниходносаи дипломатије, а посебно
политичкогпозиционирањадржава,посталојескороопште
местоујавним,паиакадемскимдискурсимапостмодерног

1 РадјенастаоуоквирупројектаФакултетадрамскихуметностиуБео-
граду Иден ти тет и се ћа ње: тран скул ту рал ни тек сто ви драм ских 
умет но сти и ме ди ја (Ср би ја 1989-2014),ев.бр.178012,којифинансира
МинистарствопросветенаукеитехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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глобалногдоба.Остваривањемоћинадперцепцијамајавно-
сти,управљањејавниммњењеми„биткезасрцаиумове“
представљају различите описепракси којенисуизуми са-
временихполитичкихлидера.Јавнадипломатијакаоједан
одкључнихинструмената„мекемоћи“препознатајеуди-
пломатскојпраксимногопреактуелнихдебатаоовомпојму
утеоријиипракси.ИсторијамеђународниходносаХХвека
показалаједаje„мекамоћ“биласуштинсказаполитичке
сврхеколикоивојнаиекономскамоћдржава.2Акоједоба
„тврде моћи“ било „пројекција силе“, онда се доба „меке
моћи“представљакао„партнерство“чијијеизворјавнади-
пломатија3.Овајсимбиотскиоднос„меке“и„тврде“моћи
постаојекључнифакторсавременихмеђународниходноса,
којисеодвијајуурадикалноизмењеномтранснационалном
окружењу.

Једнаодпрвихдефиницијајавнедипломатије,уоквируаме-
ричкетеоријскеистратешкепарадигме,указујенатодасе
ради о процесу комуникације који иницирају и/или спро-
водевладесастранимјавностимаупокушајудауспоставе
разумевањезасвојенационалнеидејеиидеале,својеинсти-
туцијеикултуру,каоинационалнециљеве.4Јавнадиплома-
тијајеусмеренанаунапређивањеодносамеђународимаи
изградњуспоразумазаснованихназаједничкимвредности-
ма.5Дакле,јавнадипломатијаједвосмернипроцескомуни-
кацијесациљемузајамнерепрезентацијепредставаивред-
ностидржаваинарода,узразвијањеузајамногповерењаи
разумевања.

Како истиче теоретичар међународних односа и концеп-
та „мекемоћи“ЏозефНај (JosephNye): „Умеђународној
аренићебитипривлачнијеонеземљечијесуидејеикултура
ближи важећим међународним нормама, које јачају свој
кредибилитет у иностранству путем својих вредности и
политика,икојепомажудасеуоквиреодређенапитањаи

2 Упор.Кегли,Ч.В.иВиткоф, Ј.Р. (2006)Свет ска по ли ти ка: тренд и 
тран сфо р ма ци ја,Београд:ЦентарзастудијеЈугоисточнеЕвропе,Фа-
култет политичких наука, стр. 15-55;Нај,Џ. (2006)Ка ко раз у ме ва ти 
ме ђу на род не од но се,Београд:Стубовикултуре,стр.10-57.

3 Leonard,M.,Stead,C.andSmewing,C.(2002)Pu blic Di plo macy,London:
ForeignPolicyCentre,p.66.

4 Tuch, H. (1990) Com mu ni ca ting With the World: US Pu blic Di plo macy 
Over se as, New York: Institute for the Study of Diplomacy; New York:
St.Martin’sPress,p.3.

5 Ninkovich,F.(1996)U.S. in for ma tion po licy and cul tu ral di plo macy,New
York:ForeignPolicyAssn,p.3.
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темеодзначаја“6.Јавнадипломатијаје,каоелементспољне
политике,посталановапарадигмадипломатије.

Дипломатија је деценијама уназад, у склопу реалистичке
парадигмемеђународниходноса,биласхватанакаопољеу
комесуулогеиодговорностиактера јасноразграниченеи
усмерененамеђународнидијалогиностранихзваничника.
Темељниизазовидипломатијипостављенису,пресвега,у
контекстукомуникације,којајесадаусмеренанајавности7,
анесамонаполитичкеактере.Заправо,тоуказујенаоснов-
нуразликуизмеђутрадиционалнедипломатијеијавнеди-
пломатије. Док традиционална дипломатија гради односе
између суверених држава путем преговарања акредитова-
нихпредставника,каоидругихмеђународнихактера, јав-
надипломатијајеусмеренанаширејавностиустранимзе-
мљама,каоинаодређененезваничнегрупе,организацијеи
појединце.8Традиционалниконцептидипломатијепрошли
сукрозпроцестрансформације,пратећимногокомплексни-
јепроцесеглобализације,растућеинтеграцијеекономијаи
друштава,ипосебнодраматичнепроменеукомуникацио-
ним и информационим технологијама. Доминантни прин-
ципи теорија стратешке политичке комуникације и хије-
рархијскидржавно-центричнимоделибивајудопуњении/
илиповременозамењеникомплекснијимформамакомуни-
кацијеукојимајавностипостајупартнерии„произвођачи“
дипломатскихпроцеса.

У недостатку ширег теоријског утемељења јавне дипло-
матије,исвођењенапарадигмукомуникацијскихефеката,
отворенесумогућностизаполитичкуинструментализацију,
каоизапрактичносвођењеовогпојманапропагандуили
некедругемањеиливишесличнеконцепте.Такојенасту-
пиотрендизрадестудијасапроменљивимреференцамана
маркетинг,брендирање,стратешкуполитичкукомуникацију
ипропаганду,којебитребалодадопринесупозиционирању
државаусветукрозпридобијањесимпатијамеђустраним
јавностима.На пример, појам позиционирања9 се из мар-
кетинга и стратешког менаџмента, са основним значењем

6 Nye, J. (2004)Soft Po wer: The Me ans to Suc cess In World Po li tics,New
York:PublicAffairs,pp.31-32.

7 У овом раду прибегавамо генералном одређењу јавности као домена
друштвенеорганизацијеодопштегзначајаидоступности.

8 Melissen,J.ed.(1999)In no va tion in Di plo ma tic Prac ti ce,Basingstoke:Pal-
graveMacmillan,pp.XVI–XVII

9 Књигакојајевеомаутицаланаразвојијачањеконцептапозиционирања
јеПо зи ци о ни ра ње, бит ка за ваш ум(видети:Ries,A.andTrout,J.(1981)
Po si ti o ning, The bat tle for your mind,NewYork:WarnerBooks-McGraw-
HillInc.).
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стварањаимиџаилиидентитетапроизводаусвестипотро-
шача,прошириоинапољејавнедипломатије.Затоје,уци-
љубољегразумевањајавнедипломатије,потребноукратко
направитиразграничењеуодносунаконцептепропаганде,
„брендирања нације“, међународних културних односа и
културне дипломатије.Слично јавној дипломатији, пропа-
гандаинационалнобрендирањесуувезизасаопштавањем
иупућивањеминформацијаиидејакастранимјавностима
сациљемдасепроменеставовитихјавностиилидасеоја-
чајупостојећапозитивнауверењапремадатојземљи.Ме-
ђутим,пропагандаинационалнобрендирањенеуказујуна
концепт дипломатије, нити генерално сагледавају комуни-
кацију са иностраним јавностима у контексту промена у
савременојдипломатији.Сдругестране,концептипраксе
међународнихкултурниходносатрадиционалносублиски
дипломатији,иакоје јаснодасеразликујуодњега,доксе
у савременимистраживањимаипраксамапоказују знатна
преклапањаизмеђудваконцепта.10

Разликаизмеђупропагандеи јавнедипломатије јеуобра-
сцукомуникације,аосновнасличностјесврхакомуникаци-
је.Јавнадипломатијакористидијалогкаосредствокомуни-
кације саиностраним јавностимау својимпокушајимада
убедиљудештадамисле,изаразликуодпропаганде,„чује“
штадругиимајудакажу.Уразвојууправљањакомуника-
цијомсациљнимистратешкимјавностима,јавнадиплома-
тија примењује функције технике односа с јавношћу11, па
се некада перципира синонимно и са овом облашћу.Сле-
дећиконцепт,који јеуодређенојмерикомплементаранса
јавномдипломатијом,националнобрендирање12,бависеиз-
градњом,управљањемипромовисањемимиџаиидентитета
земаљапомоћумаркетиншкихтехникаи стратегија. Јавна
дипломатијасесуштинскиразликујеодбрендирањапото-
мештојепресвегаусмеренанаунапређењеиодржавању
добрихмеђународних односа, а не на тржишнепринципе
„продаје“дестинација.13Дакле,овисеконцептиразликују,
алинедајусасвимсупротнеодговорeнаповећанеизазове

10Melissen,J.ed.(2005)The New Pu blic Di plo macy. Soft Po wer in In ter na ti-
o nal Re la ti ons,Basingstoke:PalgraveMacmillan,p.16.

11Катлип,С.,Сентер,А. иБрум,Г. (2006)Успешни од но си с јав но шћу,
Београд:Службенигласник,стр.15-30.

12Видети:Anholt,S.(2007)Com pe ti ti ve Iden tity: the new brand ma na ge ment 
for na ti ons, ci ti es and re gi ons,London:PalgraveMacmillan,pp.7-15.;Mor-
gan,N.,Pritchard,А.andPride,R.(2012)De sti na tion Bran ding,Taylor&
Francis,pp.17-57.

13Упор.Szondi,G.(2008)Pu blic Di plo macy and Na tion Bran ding: Con cep-
tual Si mi la ri ti es and Dif fe ren ces,Hague:NetherlandsInstituteofInternatio-
nalRelations‘Clingendael’,pp.5-10.
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заидентитетеземаљауконтекстуефекатаглобализацијеи
културнефрагментације.

Културниодносисукаоконцептмногоближијавнојдипло-
матијинегоштосутопропагандаи„брендирањенације“,
јерјеукултурнимодносиматакођеакценатнаангажовању
састранимјавностима,анена„продаји“порука,наузајам-
ностииуспостављањустабилниходносаиизградњипове-
рења,уместополитичкихкампањазапридобијање„срцаи
умова“14.Културнадипломатија се односинауспоставља-
ње,развијањеиодржавањеспољниходносадржавепутем
културе,уметностииобразовањаиможесесматратипод-
категоријомјавнедипломатије.15Ијавнаикултурнадипло-
матијасу„мека“компонентадржавнемоћи,којасенаслања
нациљевеиприоритете„тврдих“компоненти,каоштосу
војниибезбедносниресурсидржаве.Културнадипломати-
јапратициљевеспољнеполитикеједнедржавеиускладу
сањимаобликујесопственестратегијеипрограме.Такође,
уобичајенаподелаизмеђукултурнихиинформативнихак-
тивности је у глобално измењеним друштвеним, економ-
ским и политичким реалностима готово искорењена, тако
датрадиционалнекултурнеразменесаданеподразумевају
само„уметностикултуру“већикомуницирањевредности,
начинамишљењаиактуелнихтемадатеземље.

Међународникултурниодносипоимајусекаопроширено
поље теорије и праксе, у феноменолошком и практичном
политичком смислу, којим су обухваћене нове области и
приоритети, на пример промоцијаљудских права и демо-
кратскихвредности,цивилнодруштвоипојмовикаоштоје
„добрауправа“(good go ver nan ce).16Међународникултурни
односивођенисуполитичкимциљевима,каоштосујачање
утицајаудругојземљиилирегиону,изградњанационалног
имиџаирепрезентацијанационалногидентитета,такодаће
користитисвепозитивнерезултатенационалнихкултурних
политикауциљупостизањатихполитичкихциљева.Чакиу
случајудасумеђународникултурниодносипредметподеље-
нихингеренцијаизмеђуминистарставакултуреиспољних
послова, или ако припадају надлежности специјализоване

14Овекампањезаосвајање„срцаиумова“(wi ning he a rts and minds)биле
сукарактеристичнезахладноратовскукултурнудипломатију,нарочито
запрограмеСАДукојимајеучествовалаиЦИА(Видети,например:Sa-
unders,F.(1999)Who Paid the Pi per?: The CIA and the Cul tu ral Cold War,
London:GrantaBooksиWilford,H.(2008)The Mighty Wur lit zer: How the 
CIA Played Ame ri ca,HarvardUniversityPress).

15Визомирски,М.иШнајдер,С.(2006)Кул тур на ди пло ма ти ја,Београд:
Балканкулт,стр.19-20.

16Упор.РогачМијатовић,Љ.(2012)Дихотомијепарадигмимеђународних
културниходноса,Те мег.XXXVI,бр.3,стр.1047-1050.
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владине агенције, политичкициљевиобичноћепревагну-
тинадсекторским,односнокултурнимаспектима.Дакле,у
праксимеђународнихкултурниходносакултурапратипо-
литикуислужиполитици,паразвојнапитањачестоостају
подређенапромотивнојстратегији.

Имајућиувидудаделокруградадипломатско-конзуларних
представништава,уређенБечкомконвенцијомодипломат-
скимодносима(1961),обухватаизвеснаограничењаупо-
гледуинформативно-пропагандногделовања,управосена
томпољуактивностидопуњујукрозрадкултурно-инфор-
мативних центара. Културно-информативни центри, као
друга врста екстериторијалне државне јединице, служе за
конкретизацију дипломатских активности за које самади-
пломатско-конзуларна представништва имају ограничења,
анајчешћесеодносенакултурне,научнеиобразовнеак-
тивности, каоина активности које се тичупромоције зе-
мље и афирмације њеног угледа у јавности земље дома-
ћина.Мисијекултурнихцентараиинститутаувезисуса
привлачењемпажњеипубликепрвенственомеђустраним
јавностима, ане самодијаспоре.Културницентри са гло-
балномпокривеношћуиширокимспектромделовања,као
штосуФранцускикултурницентар,Британскисавет,Гете
институт,Сервантесинститут,представљајузасвојематич-
неземљеглавниинструментјавнеикултурнедипломатије.
Усвомрадучестосеопредељујузапартнерствасајавними
приватнимкултурнимсектором,какобиоствариликључне
циљеве, а тосупромоција језика, културногнаслеђа, кул-
турнаиакадемскаразмена.Међутим,свевећибројземаља
трансформишесвојекултурнецентреуинституте,какоби
сепојачалиефектиактивностиуправцусарадњеиангажо-
вањајавностиуземљидомаћина.

Према традиционалној, билатералној логици, размена је
представљалаосновниобликмеђународнекултурнесарад-
њеикултурнедипломатије.Карактеристичносредствоби-
латералнекултурнесарадњесуквотеразменеилиразмена
пореципроцитету,намесечном,аличешћегодишњемнивоу
(програмирезиденција зауметнике;програмиедукацијеу
разним областима; пројектне размене програма: изложбе,
позоришне представе и слично). У оквиру међународних
организација одвијају се процеси мултилатералног прего-
варањаикомплексногзаједничкогодлучивањадржавачла-
ницаоодговарајућимобластима.Заразликуодбилатерал-
несарадње,упреговарањуучествујупредставницидржава
чланица,непристраснеличности(експертиуличномсвој-
ству), представницидржаванечланица,ипосматрачи.Де-
батаобилатерализмунаспраммултилатерализмаодносисе
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намишљењадасутоконтрадикторнеилинезависнестра-
тегијесарадње,аусржирасправајестеставкојимсеодба-
цујебилатерализамкаопотенцијалноопасаниконфликтан.
У већини западноевропских земаља напуштен је концепт
билатералнесарадњеипрешлосенаконцептмултилатера-
лизма,каообликасарадњекојипосвојојприродиостварује
дугорочнијеинтересеирезултате.

Уновојери„мекемоћи“јавнедипломатије(слика1)17,нема-
теријалнаинормативнамоћ,којомсуобухваћеникултура,
политички идеали, политике, кредибилност, одговорност,
интегритетиаутентичнолидерство,јављајусекаоалтерна-
тивносредствокојимвладеспроводесвојенационалнеин-
тересе,какоудомаћојполитици,такоиумултилатералним
међународнимодносима.Јавностисупосталеважнииграчи
умеђународнојполитици,каоконачнипобеднициилигу-
битницикадасветуспеваилинеуспевадасесуочисатеку-
ћимизазовима.

17Адаптиранопрема:Szondi,G.нав.дело,p.11.

Слика1
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Задатакјавнедипломатијејестедастварааналитичкересур-
се,дапромовишедијалогидаградикоалиције,путемстра-
тегијакомуникације,информисањаикултурнихиобразов-
нихпрограма.Систематскоангажовањесадомаћимиино-
странимјавностимапотребнојекакобисеидентификовала
иприменилаодређенарешењакојаводесарадњи.Утаквом
окружењувладетребадасекрећукаотворенијемстилудо-
ношењаодлукаињиховеимплементације.Главниизазовје-
степрепознавањемеђузависностиуспехаспољно-политич-
кихциљеваикомуникацијесаиностранимјавностима,као
ипризнавањечињеницедатајуспехзависиоднивоасарад-
ње.Новиприступјавнојдипломатијизначидапридобијање
разумевањадругихљудипостајесвевећиизазов.Радисео
томедајепотребнодоћидоспознаједатребаприћиљуди-
ма,пренеголиочекиватидаонисамидођудонас.

Ефективна јавна дипломатија захтева кредибилитет. Про-
блемјеутомештосеначинизадостизањекредибилитета
разликујуодједногдодругогелементајавнедипломатије.
Например,међународнирадиоитвемитерисукредибилни
кадасепридржавајуновинарскеетикеикадасеперципи-
рајукаослободниодполитичкогутицаја.Заступницикул-
турне дипломатије црпе кредибилитет из уметничког кре-
дибилитетаимогубитиугрожениодбилокаквеполитичке
инструментализације. Кредибилитет перципираног извора
билокојепорукеилиактивностијезначајануодређивању
његовогутицајакаокултурногфакторакрозкојисепосма-
тра,акојијечестозанемарен.

Државе свеснопреузимају контролунад „својимименом“
илидозвољавајудаимсеононаметнеодстранејавногмње-
ња.Владетребадабудусвеснедасвакаакцијакојупреду-
зму,безобзиранаопсегинтересовањазању,биваинтерпре-
тиранананачиннакојисетренутноперципирасаманација.
Јасноједајенационалнарепутацијатемаодвеликеважно-
стизаданашњевладеширомсвета,мадазасредствакојима
семожезначајноутицатинепостојидовољноразумевања.
Речјеостратешкомконципирањујавнедипломатије,укоме
сусуштинскиизазовидобробитнационалнестратегијеко-
мунициранинаначинкојипокрећеаутентичнумотивацију
одабранихјавности.Овоуoбличавањестратегијеукључује
свеснипокушајдасереконструишеконтекст,односнодасе
дебатапоставиуновиоквир,укојијепотребноунетинове

садржајеинаративе,којинакрајупредстављајуинајвећи
деоефективнејавнеикултурнедипломатије.

Слика1
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Тра га ње за јав ном и кул тур ном  
ди пло ма ти јом Ср би је

ДвадесетгодинанаконпадаБерлинскогзида,регионЈуго-
источне Европе је и даље подручје контрадикторних гео-
политичкихикултурнихинтереса,учему јошувекдоми-
нирају слике „имагинарногБалкана“, каои „оријенталног
другог“уодносунаЕвропу.18Проблемпозитивногпрепо-
знавањаскојимсеСрбијасуочава,изузетнојекомплексан,
имајућиувидунесамобаластполитичкепрошлости,већи
фактичкинедостатакпозитивнихасоцијацијакојесевезују
заовајпростор.19

Данас стицање кредибилитета, успостављање поверења
иунапређењеугледаумеђународнимоквирима заСрбију
представљанеоспорноважанинеизбежанзадатак,посебно
уконтекступроцесаевропскихинтеграција.Нанационал-
номилокалномнивоу,Србијапролазипуткојисупрошле
осталеновонасталеземљеизнекадашњеСФРЈуизградњи
ирепрезентацијинационалногидентитета.Политичкапо-
зицијаСрбијеумеђународнимодносимадодатнојеиском-
пликованановиммеђународнимподеламаутицајаирепо-
зиционирањеммоћитранс-националнихинтереснихгрупа.
ПозиционирањеСрбијекаобезбедне,стабилнеиотворене
државекојаделиевропскевредности,најзначајнијијепред-
условупогледузахтевазаприступањеЕвропскојунији,али
и зарад привлачења страних инвестиција и међународног
туризма.Тимебитребалодасепокренеиекономскиисоци-
јалниопоравакземље,којајепоследеценијскихтранзици-
онихпроцесаидаљепозициониранакао„слаба“држава20.

Србијаспадауонедржавекојенисуизградилекултурнупо-
литику, која би се, измеђуосталог, тицалаиидентитетаи
представљањаусветукрозкултурнупродукцију,иоргани-
зовањакултурногживотакојиафирмишекултурнуразноли-
кост,папрематомеолакшавакомуникацијусадругимкул-
турамаинародима.Наконетатистичкогмоделасаснажним
идеолошкимпредзнаком,којијепочеодасеурушавазаједно

18Погледати, на пример: Тодорова,М. (2006)Има ги нар ни Бал кан, Бео-
град:БиблиотекаХХвек,стр.106;Бакић-Хајден,М.(2006)Ва ри ја ци је 
на те му Бал кан,Београд:ФилипВишњић,стр.17.

19РогачМијатовић,Љ.(2011)ИмиџСрбијенапутукаЕвропи–десетго-
динакасније, Обра зо ва ње, умет ност и ме ди ји у про це су европ ских ин-
те гра ци ја 2 - Збо р ник ра до ва ФДУбр.18,стр.177-193.

20Насветскојлисти„слабихдржава“(IndexofStatesWeaknessintheDeve-
lopingWorld),Србијазаузима108.место.Видети:http://www.brookings.
edu/~/media/Research/Files/Reports/2008/2/weak%20states%20index/02_
weak_states_index.PDF,преузето15.априла2013.
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садржавомукојојјеразвијан,Србијанијеуспелакрозпро-
цес транзиције да дође до једног ефикаснијег, модернијег
системакултурнеполитике,којибимогаодапратиизазове
глобализацијеимодернизацијеусвимоблицима.Србијасе,
дакле,налази„измеђучекићаинаковња“иупогледукул-
турнихполитикаЗападапремањој,каоинаспољнеиуну-
трашњекултурнеполитикеСрбијевођенепремаЕвропии
свету,којесеизражавајуудихотомнимтоковимаевропеиза-
цијеипоновненационализацијекултуре.21Оведихотомије
посебно су значајне у перспективи грађења односа према
прошлостиираданапревазилажењуетнопсихолошкихсте-
реотипа,јерсууближојпрошлостимитскаинтерпретација
прошлостиСрбијеистереотипнемедијскепредставевеома
утицалинаперцепцијуСрбије„изнутраиспоља“.Конкрет-
но,потребнојенаћиодговорнапитањекојитиппрезента-
цијепрошлости,којитребадабудеикултурноиполитички
релевантан,можепомоћиуактуелномпозиционирањуСр-
бијепутемјавнеикултурнедипломатије.

Уидентификацијиизазовазастратешкоконципирањејавне
икултурнедипломатије,важнојеосврнутисенаинститу-
ционалниоквир,којисеодносинаактере,административну
структуру,каоиулогујавнеикултурнедипломатијеуспољ-
ној и културној политициСрбије. Главни актери на пољу
јавнеикултурнедипломатијеРепубликеСрбије суМини-
старствоспољнихпословаиМинистарствокултуре,инфор-
мисањаиинформационогдруштва.

У оквируМинистарства спољних пословаСрбије (МСП),
Дирекцијазамеђународнукултурну,просветну,научну,тех-
ничкуиспортскусарадњу,којасеналазилауоквируГене-
ралнедирекцијезаинформисањеикултуру,до2010.године
билајенадлежназапословеизобластикултуре.Одсреди-
не2010.године,овадирекцијајесведенананивоодељења
(Одељењезамеђународнукултурну,просветну,научну,тех-
нолошкуиспортскусарадњу),којефункционишеуоквиру
Секторазабилатералнусарадњу.ПостојииОдсекзајавну
дипломатијуприГенералномсекретаријатуМинистарства,
који,међутим, није у организационом смислу чвршће по-
везансаодељењемкојесеодносинакултуру.22Овоинсти-
туционалносужавањеделовањанапољу јавнеикултурне
дипломатијеможесеупоредитисаранијимструктурамау
склопу СФРЈ и СРЈ, када је Србија имала Завод за међу-

21DragićevićŠešić,M.BetweenaRockandaHardPlace:CulturalPoliciesof
andtowardsSerbia,in:Cul tu re and Ex ter nal Re la ti ons: Eu ro pe and Beyond,
Batora,J.andMokre,M.eds.(2011)London:Ashgate,pp.157-159.

22Ин фор ма тор о ра ду,МинистарствоспољнихпословаСрбије,www.mfa.
rs,приступљено17.09.2012.
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народнунаучну,техничкуикултурнусарадњу,којијеуки-
нут управо у време прве демократске владе 2001. године.
Осимовихорганизационихјединица,Министарствоспољ-
нихпословарасполажезначајномдипломатскоммрежому
око180 земаљасвета, са екстериторијалним јединицамау
оквирукојихсу:амбасаде,односнодипломатско-конзулар-
напредставништва,укојимасеобављајуикултурнипосло-
виусмеренинауспостављањеиунапређењемеђудржавних
билатералниходносаимисијекојесузадуженезамултила-
тералнусарадњу.Каојединаекстериторијалнајединицаза
послове јавне дипломатије и културне сарадње јестеКул-
турно-информативницентарРепубликеСрбијеуПаризу,за
којиМинистарствоспољнихпословаиМинистарствокул-
туреимајуподељененадлежности.23

Министарство спољних односа Републике Србије нема
стратегијукаонипосебанбуџет закултурнудипломатију.
Министарствоспољнихпослованијеуприлицидаувећој
мери подржава појединачне уметнике, и културне радни-
ке,јерсерадМинистарствабазиранавећимпројектимаод
државногинтереса,ачестојезареализацијупројекатанео-
пходно постојање различитих уговора и протокола. Осим
тога,непостојањеадекватнихпрограмазаунапређењеме-
ђународнихкултурниходносанаводиМинистарстводаспо-
радично помаже управо појединце, без неког озбиљнијег
плана.Оваквапомоћједобродошла,алинеможенастави-
тидабудепраксајердајенајмањерезултата,асредствасе
расипају јерсенетрошеплански.Министарствоспољних
пословаСрбијепративећинукултурнихакцијакојасеоди-
гравајуизмеђуСрбијеидругихземаља,помажућинекеод
њихспорадичноипонекадучествујућикаоводећипартнер
унекимодмеђународнихкултурнихиницијатива.Званич-
ниизвештајообимуиквалитетуовесарадњенепостоји,
докинтерниизвештајипокривајуионепрограмекојисусе
одиграликаоиницијативадругихМинистарстава,нарочито
Министарствакултуре.Овиизвештајипредстављајупописе
изведенихпрограмаипројеката,нисупотпуниинесадрже
стратешкеодреднице.

Министарствокултуресемеђународномсарадњомбавило
посебно у оквируСектора замеђународне односе, европ-
ске интеграције и развој менаџмента у области културе,
који је установљен 2003. године. Од средине 2010. годи-
не,ова јединица јесведенананивоГрупезамеђународне
односеуобластисавременогстваралаштва,уоквируСек-
торазасавременостваралаштвоикултурнуиндустрију.У

23Исто.
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приоритетима деловањаМинистарства културе Републике
Србије запериодод2008.до2011. годинедефинисанису
циљевиипринципикултурнеполитике,којисеодносеина
међународнекултурнеодносе:очувањекултурногнаслеђа
ињеговоукључивањеусавременесветскекултурнетокове;
иактивноучешћеуметникаисавременогуметничкогства-
ралаштваумеђународнимкултурнимтоковима.Конкретне
акцијеупогледујавнеикултурнедипломатијеовим,каони
нареднимдокументима,нисудефинисана.

КадајеречоЗаконуокултури,накојисечекалоготовочи-
таву деценију, у њему се међународна културна сарадња
спомињенадваместа,и тоуконтекстуостваривањакул-
турнеполитике.ПрвојевезанозаобавезеНационалногса-
ветазакултуру,који„дајесугестијеипредлогезауређење
другихпитањауобластикултурекаоимеђуресорнесарад-
ње (наука, образовање, урбанизам, међународна сарадња,
итд.)“, а друго се односи на место међународне културне
сарадњеуСтратегијиразвојакултуреРепубликеСрбије,ко-
јабитребалодасадржи:„приоритетемеђуресорнесарадње
(научноистраживачки рад, едукација, равномерни регио-
налниразвој,међународнасарадња,креативнаиндустрија,
културнитуризам,итд.)“.24Новавеликаочекивањаполажу
сенаНационалнустратегијузакултуру,којомћебитидефи-
нисани приоритети културне политикеСрбије у наредних
десет година, која би требало да се позабавииподручјем
културнеодноснојавнедипломатијеСрбије,уконтекстуме-
ђународнихкултурниходноса.

Србија јемеђуонимземљамакојеидаљетретирајумеђу-
народне културне односеи сарадњупревасходно кроз би-
латералне форме, што се види како из институционалне
структуреводећихдржавнихактера,такоинаосновусамих
програма.Иакопостојебилатералниспоразумиокултурној
сарадњи,унајвећојмерисеонинереализују.Уоквирима
мултилатералних облика сарадње, као што су међународ-
не организације,СаветЕвропе,Унеско,Европска унија, у
добројмериСрбијајестепотписница,којајератификовала
читав низмеђународних конвенција које се односе на са-
радњу у области културе, чиме се обавезала, у складу са
нашимУставом,даихупотпуностипоштујеипримењује,
аликојаупраксито,унајвећојмери,неспроводи.Поред
тога,постојинизмеђународнихорганизацијаиасоцијација,
укојимаРепубликаСрбијанемадовољноактивноучешће,
немадовољнувидљивост,односнонемаконтинуитет.Тосу,

24Закон о култури. http://kultura.gov.rs/zakon-o-kulturi, приступљено 10.
мај2013.
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пресвега,МеђународнаорганизацијаФранкофоније,Савет
министаракултуреЈугоисточнеЕвропе,каоиЦрноморска
економскасарадња,Форумсловенскихкултура,Јадранско-
јонскаиницијатива,Дунавскасарадњаисл.

Један од највећих и најстаријих програма Савета Европе,
којисеодносинаинтегрисаниконцепткултурнебаштине,
европског културног идентитета и културног туризма су
Пу те ви кул ту ре (културне руте, културнемаршруте).Као
пример добре праксе,Пу те ви кул ту реСрбије у програму
ЕвропскихпутевакултуреСаветаЕвропе,обухватајуширок
историјско-цивилизацијски круг, повезујући тако не само
прекинутасећањаунутаридентитетаСрбије,већидодирне
тачкесазаједничкимвредностимаЕвропе.Натајначинте-
мекојесетичуполитикесећањатј.културесећањаиинтер-
културногдијалога,каоизаштитекултурногнаслеђадолазе
уфокускрозовепутевекултуре.Утомпроцесусагледавања
могућностисадржанесуиосновезанареднефазеизградње
културнихрута,атосупозиционирање,подизањевидљиво-
стиирегионалноповезивање.25

НационалнакомисијазаУнескоСрбијенемаконцепцијуу
погледупроактивногделовања.Унесковосхватањеовихко-
мисијакаоизузетноважнетеренскемрежекојутомеђуна-
роднотелоимаикојетребадабудеотворенонесамопрема
државниминституцијама,негоипремаприватномсектору,
премавандржавнимактерима.Утомсмислу,кључнојеура-
дитианализумеђународнихдокуменатавезанихзакултурно
наслеђеиспоменикекултуре,каоизаосталеобластиуко-
јимасекоангажује,каоштосукреативнеиндустрије.Тема
културнебаштинекаонезаобилазногелементаукултурној
политициземље,апосебноњенојмеђународнојдимензији,
захтевапосебнуанализу,којомбисеразмотрилинајзначај-
нији сегменти, а највише интерпретација значења култур-
нетрадицијеуоквирунационалногкултурногидентитета.
Закреативнеиндустрије,сдруге,стране,можесерећида
суусамомповојууСрбији,идатекпредстојиозбиљнији
раднаафирмацијиовеобластиуконтекстујавнеикултурне
дипломатије.

Праксе и програми културне дипломатије, који чине око-
сницу подршке државних актера у јавној и културној ди-
пломатији Србије указују на извесна „лутања“ у погледу
садржајаиполитикекреирањаовихпрограма.26Резултати

25Рогач,Љ.(2010)Србијауевропскимпутевимакултуре,Кул ту рабр.128,
Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка,стр.274-294.

26Рогач Мијатовић, Љ. (2011) Културне активности Србије у Европи
исвету:2000–2010.,Кул ту ра бр.130,Београд:Завод запроучавање
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истраживачког узорка показују да је Србија у протеклих
десет годинасамоделимичноиспорадичнопратиласвоје
спољнополитичке принципе у односу на културне праксе.
Тосепресвегаодносинанедостатакспровођењаакцијаи
праксиуземљамаЕУукојимајеимиџСрбијенајслабији,
каоштосуХоландијаиБелгија,алиинарегионалнусарад-
њууширемсмислу.Такођесеможеговоритионедостатку
артикулисанихпрограмскихнаративауодносунапостоје-
ћекултурневредностиикултурнеобрасцеидентитета.На
примерима анализиранихкултурнихпрограма, уочљива је
подељеност српске културне матрице између европског и
традиционалногидентитета.Тоуказујенаприсустводихо-
томијаевропеизацијеиновихвредностинаспрамтрадиција
израженихуправослављуивизантијскомнаслеђу.Изтогаје
јаснодауСрбијијошувекнепостојијасанконцепткултур-
неполитике,алитакођесамакултуранијепрепознатакао
једанодприоритетауспољнојполитицидржаве.

Поред Министарства спољних послова и Министарства
културе,пољејавнеикултурнедипломатиједотичуиоста-
лидржавниактери,пресвегауобластиобразовања,туризма
испорта.

Министарствопросвете,наукеитехнолошкогразвојајена
неколиконивоаупућенонадугорочноунапређењепозиције
Србијеусветупутемсвогобразовногинаучногкапитала.
Лекторатизасрпскијезикикњижевностнастранимунивер-
зитетимакаоглавносредствозапромоцијујезика,суочавају
сесасложенимпроблемима.Посебнојеалармантногашење
лекторатанапрестижнимевропскимуниверзитетимаБер-
лину,ХајделбергуиКракову,којинисууспелидасеодрже
утрциземаљаизбишеЈугославијезапозиционирањемсво-
јихјезикаикултуре.Другиизазовјеувезисаобразовним
капиталомСрбијеичињеницомда је скорополамилиона
високообразованихкадрованапустилоСрбијуупротеклих
двадесетгодина,учемусеогледаинедостатакпостојања
механизамакојимбисеангажоваливрхунскиимладинауч-
нициупромоцијиСрбије.Министарствоомладинеиспор-
тасаодређенимрезултатимауправонапољумеђународне
сарадњеипромоцијеСрбијеимаодређенепредностиупо-
стизањуефикаснијихиефектнијихрезултата.Организова-
њемУниверзијадеуБеограду2009. године, каоиранијих
међународнихспортскихдогађаја(например,европскапр-
венстваукошарци,одбојци,ватерполуислично),Србијаје
добиладостанапривлачностиустранојјавности.Имајући
увидудасетзв.спортскадипломатијасвевишепробијакао

културногразвитка,стр.436-454.
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значајанфакторуобликовањуимиџаземаљаширомсвета,
изузетнојеважносинергијскоангажовањедомаћихдржав-
нихинедржавнихактеранатомпољу.

Туристичка организација Србије и Сиепа такође се баве
промоцијомСрбије,пресвегакаотуристичкедестинацијеи
дестинацијесаповољнимусловимазастранаулагања,чиме
битребалодасејачаекономскаконкурентностСрбијеуре-
гиону.Иакосебавеспецифичнимаспектимапромоцијекоји
полазеодекономскелогике,сапревасходномаркетиншким
приступом, и имају другачије механизме на располагању,
неопходно је истаћи значај ових актера у позиционирању
Србијеуконтексту јавнеикултурнедипломатије.Сдруге
стране, у праксама ових актера показује се недостатак ја-
снихнаративазапозиционирањеСрбије.Тосепотврдилои
уранијимпокушајимаза„брендирање“Србијепрекоанга-
жовањастранихагенција.

Анализомделокругарадаводећихактеранапољу јавнеи
културнедипломатијеСрбије,показује седаинтерсектор-
скасарадња нијеупотпуностисистемскиуређена,иакосе
поводом специфичних питања и проблема или пројеката,
спорадичноуспостављајувезеуформиинтерминистарских
раднихгрупа.ТакођесеможеконстатоватидаСрбијаима
пасивнуидефанзивнукултурнудипломатију,јернепосто-
јитранспарентнавизијапопитањуциљева,каоникрајњих
„корисника“какојимасуупућенеакције јавнеикултурне
дипломатије.Јасноједапланирањеакцијајавнеикултур-
недипломатијеносиодређенеризике,усмислупредвиђа-
ња ефеката,и слично,иако сеоодређенимаспектимабез
компликованихпроцедурамогудонетигенералнепроцене.
Тепроценесеуправоодносенаобластиитиповепрогра-
макојисеподржавају,каоинаврступодршкекојудржава
обезбеђујеутомсмислу.

Коначно,требанагласитидасеподутицајемизмењенепа-
радигме међународних односа у европским и светским
оквиримапосебноразвија тзв. грађанскадипломатија, од-
носно она врста активности која долази кроз иницијативе
иакцијецивилногдруштва,каои грађанапојединачно.У
Србијиданас,упркосзначајномделовањуорганизацијаци-
вилногдруштватокомпочетнихфазатранзиције,непостоји
јасноивидљиводеловањеовеврстеактера,којибитребало
дабудуглавнизаговорницидијалошкиконципиранихпрак-
сијавнеикултурнедипломатије.
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Где ће сти ћи на ша „по ру ка у бо ци“?

Србија,каотрадиционалназемља,припадаЕвропи,алине
делисвевредностикојесесматрајуевропским,већнегује
ионекоје сеодносенаколективизам,православнонасле-
ђеинацију.Оноштоостајекаоважанзадатак,апоследица
је дугог периода дисконтинуитета, јесте потреба за реде-
финисањем односа према различитим друштвеним тради-
цијама,културнимматрицама,обрасцимаиидентитетима,
којиопстајуусадашњостиикојиотежавајунесамопред-
стављањеСрбијесветувећињенкултурноодрживиразвој.
Тајнедостатакизграђенихвредностипредстављаосновни
изазовзаконципирањејавнеикултурнедипломатијеСрби-
јеињиховоспровођењекрозинституцијеијавнеполитике.
Једнаковажанизазовсунаративи,односнопричекрозко-
је се артикулишу специфичне, кључне вредности, култур-
ниобрасциимаркериидентитетаСрбије.Тепричетребада
уаутентичномипомирљивомкључупредставенајважније
идеје,митовеисимболекојиизражавајудеотогидентитета
итрадиције.

Дефинисањеоријентацијеје,дакле,базичникоракуконци-
пирањуправцајавнеикултурнедипломатијеСрбије,којим
суобухваћеневредностиинаративи.То значидаприори-
тетитребадабудуједнакоитрадиционалневредности(на-
слеђе,језик,обичајиислично)ионекојевезујуСрбијуза
европскицивилизацијскикруг(акојесевезујузасавремене
грађанскевредности).Основна„карта“којомСрбијаможе
дефинисати своју симболичку (па и политичку) позицију
крозјавнуикултурнудипломатијујестеонаоспојуИстока
иЗапада,односнопромоцијомбогатствакултурнеразноли-
костикојисуобједињенинаовомпростору.Напитањегде
јеСрбијанасветскојмапи,утомсмислу,одговорбимогао
бити:„тамогдеДунавсрећеБалкан“.Тобизаконципирање
јавнеикултурнедипломатијеСрбијезначилоневишеби-
рањестранаизмеђуЗападаиИстока,већпретварањеједне
ранијеуспостављенестереотипнесликеусопственупред-
ности.Србијаможебитииподунавсказемљаибалканска
земља,имодернаитрадиционална,инаИстокуинаЗападу,
итотребадабудеосноваконкурентностиипозиционирања
Србијекрозјавнуикултурнудипломатију.

Изазови који се намећу у погледу стратешког конципира-
њаипланирањајавнеикултурнедипломатијесусложени
и произилазе из недостатка основног усмерења и вредно-
сне оријентације, као и практичних комуникационих еле-
мената. Како формулисати поруку? Како послати поруку,
којасредстваодабратиикомејеупутити?Какообезбедити
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трајностиконтинуитетделовања?Коначно,какоуспоста-
витиквалитетсадржајаипрограма?Првојеважнопрепо-
знавањепотребезаразвојемјавнеикултурнедипломатије,
а затимизрада стратегије, којом ће се промовисати идеје,
култураинаративиоСрбији.Тоулагањенапораумењању
сликеувезисаперцепцијамастранихјавностиоСрбијије
веома важан корак.Важно је у континуитету предочавати
разлоге збогкојихсенесмеизоставитикомпонента јавне
икултурнедипломатијеизспољнополитичкихактивности
Републике Србије. Афирмација и промоција идентитета,
представљањекултурнебаштине,алиикреативностиина-
учнихиновацијакаоделакултурногкапиталаземље,могу
битизначајнифакторикакозапобољшањеугледаиимиџа
Србије, тако и за успостављањеповерења и поштовања у
међународнимодносима.

Од изузетне је важности препознавање јавне и културне
дипломатијекаодугорочноефективнихсредставаујачању
угледа и позиције Републике Србије у међународним од-
носима.Дакле,императивједадржавадефинишеосновне
правцеиконцепцијујавнеикултурнедипломатије,усклопу
приоритетаспољнеикултурнеполитике,каоидаобезбеди
већефинансијскоиорганизационодугорочноангажовање,
какобисеразвијалиафирмативнисценаријиобудућности
Србијена„великојшаховској табли“ињенопомерањеод
периферијекацентру.Реч јеопотребизаосмишљавањем
новогкултурногконцепта,укојибибиоуграђенонајсистем
вредностикојитрасираразвојнипутСрбије.Основнопита-
ње,дакле,упогледуконципирањајавнеикултурнедипло-
матијеостајепитањенаратива,односнопричекојуСрбија
причаосеби.Тојеуједностароиновопитањесвихпитања:
„Космо,кудаидемоигдежелимодастигнемо?“
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MESSAGE IN A BOTTLE:STRATEGICCHALLENGES
OFCONCEPTUALIZINGPUBLICANDCULTURAL

DIPLOMACYOFSERBIA

Abstract

The first section of this paper discusses a public diplomacy concept
within the international relationsparadigmshift that takesplace ina
radically changed global environment. Public diplomacy is analyzed
primarily through cultural aspects in relation to other concepts such
aspropagandaand“nationbranding”.Thesecondpartisdedicatedto
identificationofthekeyproblemsthattheRepublicofSerbiaisfacing
regardingconceptualizationandimplementationofpublicandcultural
diplomacy. It analyzes the institutional framework and effects of
internationalSerbianpoliciesuptonow.Itpointstotheneedforlong-
termsynchronousinvolvementofdifferentactorsinthefieldofpublic
andculturaldiplomacyoftheRepublicofSerbia,inordertopromote
notonlyitspoliticalpositioningandreputationintheworld,butforthe
sakeofstrengthening itseconomicandotherdevelopmentresources.
Recognitionofpublicandculturaldiplomacyasaneffectivelong-term
meansofbuildingthereputationandpositionoftheRepublicofSerbia
ininternationalrelationsisextremelyimportant.Itmeanstoarticulate
theneedtodesignanewculturalconcept,whichwouldbebuiltintoa
systemofvaluesthattracesthepathofSerbiandevelopment.Thebasic
question,therefore,intermsofconceptualizationofpublicandcultural
diplomacy,remainsthequestionofthenarrative.Thisisthenewand
theoldquestionofallquestions:“Whoarewe,wherearewegoingand

wheredowewanttogo?”

Keywords:public diplomacy, cultural diplomacy, strategic aspects, 
Serbia
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град
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прегледни рад

ОН ЛАЈН ОД НО СИ  
С ЈАВ НО ШЋУ

Сажетак:У ра ду „Он лајн од но си с јав но шћу“, те ма ис тра жи ва-
ња су од но си с јав но шћу у ди ги тал ној ери, по себ но он лајн (on li ne) 
- основ не ка рак те ри сти ке и осо бе но сти, по тен ци јал ве ба (wеb) 
за е-ПР, иза зо ви и пред но сти ди ги тал не ко му ни ка ци је. Кра так 
пре глед ода бра них те о риј ских ра до ва у ко ји ма се кри тич ки про-
ми шља ју и де фи ни шу он лајн од но си с јав но шћу, та ко ђе је ов де 
пред ста вљен. Ана ли зи ран је и по тен ци јал мре же за ди ја лог, јав ну 
рас пра ву и ин тер ак тив ност, као и по тен ци јал бло го ва и дру штве-
них мре жа за од но се с јав но шћу у ди ги тал ном 21. ве ку. У за кључ ку 
ра да дат је кра так кри тич ки при каз ме ста, уло ге и по тен ци ја ла 
он лајн ПР-а.

Кључнеречи: од но си с јав но шћу ( ПР), е-ПР, он лајн, ин тер нет, 
дру штве ни ме ди ји, ко му ни ка ци ја

Сиг на ли ко ји зна ју за се бе

За јед ни ца ко ри сни ка Ин тер не та би ће во де ћа стру ја сва ко-
днев ног жи во та. Ње го ва де мо гра фи ја ће све ви ше ли чи ти 
на де мо гра фи ју са мог све та…Истин ска вред ност мре же 
ма ње ле жи у ин фор ма ци ја ма а ви ше у за јед ни ци. Ин фор-
ма тив ни ау то пут је ви ше не го пре чи ца ка сва кој књи зи у 
Кон гре сној би бли о те ци. Он ства ра пот пу но но ву гло бал ну 
со ци јал ну фа бри ку.1

Писаоје,прескородведеценије,исасвимтачнопредвидео,
НиколасНегропонте,упоглављуСиг на ли ко ји зна ју за се-
бе,данасвећкултнекњигеБи ти ди ги та лан.Заједницако-
рисникаинтернетаданас јестеводећаструјасвакодневног
животаињиховеактивностиувеликојмериобликујураз-
личитевидоведигиталнекомуникације,чијесусуштинске

1 Негропонте,Н.(1998)Би ти ди ги та лан,Београд,стр.173.
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особености–интерактивност,транспарентност,великабр-
зина,презасићеностинформацијама(informationoverload),
нестајањевременскихигеографскихограничења,умрежа-
вањеисл.Пре за си ће ност ин фор ма ци ја ма пред ста вља јед-
ну од кључ них од ли ка ди ги тал ног до ба и екран ске кул ту ре. 
Све ре ђе се по ста вља пи та ње раз у ме ва ња ин фор ма ци је, јер 
се скра ти ло и про ме ни ло вре ме ње ног пу та, или тач ни је – 
њи хо вих путева.2

Уз то, корисник интернета добио јемогућност да не буде
вишесамопасивниучесникуједносмернојкомуникацији,
већдадиректноутиченањентокисадржај.Могућностда
будеактиванучесникукомуникацији,која једвосмернаи
интерактивна, у правом и најлепшем значењу тих речи  -
двадесетичетирисата,набилокомкрајусвета,наразличи-
тимјезицимаиуразличитимкултуролошкимконтекстима.
Могућностдаобликујесадржајдијалога,даутиченавреме
и структуру комуникационог канала.С друге стране,пре-
оп те ре ће ње ин фор ма ци ја ма (и по тре ба за упра вља њем у 
та квим усло ви ма) је основ ни иза зов ко ји уно си ди ги тал на 
ди мен зи ја у ко му ни ка ци ја ма.3

Интерактивност чини интернет радикално другачијимме-
дијемуодносунасведосадашње,условноречено,традици-
оналнепреносиоцепоруке.Иуправоовакарактеристикаје
пресудноутицаланапроменеуобластиодносасјавношћу.
Да нас Ин тер нет не са мо да по ста је нај ва жни ји вид ко му-
ни ка ци је са по тро ша чем и нај е фект ни ја тач ка ути ца ја на 
ње га, већ се, у не та ко да ле кој бу дућ но сти, пред ви ђа да он у 
се би об је ди ни све оста ле ко му ни ка ци о не ме ди је.4

Тех но ло шки на пре дак пре суд но је ути цао и на од но се с 
јав но шћу. Но ве ко му ни ка циј ске тех но ло ги је омо гу ћи ле су 
ства ра ње кон ку рент них тр жи шта на ко ји ма под јед на ко 
ег зи сти ра ју ма ла и ве ли ка под у зе ћа, ци вил не и јав не ор га-
ни за ци је, те дру ги ди о ни ци. У скла ду с цје ло ви том кон цеп-
ци јом ко му ни ка ци је но вих од но са с јав но шћу и мар ке тин га, 
те жи ште про из вод ње ви ше ни је на ма сов ној про из вод њи, 
не го на пер со на ли зи ра ној про из вод њи и ди стри бу ци ји. У ин-
тер ак тив ним од но си ма с јав но шћу глав но мје сто за у зи ма 
ко му ни ка циј ски мо дел “је дан на је дан” и “мно ги на мно ге”, 
док су основ нопо ла зи ште - за хтје ви и же ље при пад ни ка 

2 Вученовић, Т. (2011) Грађанско новинарство у дигиталном 21. веку,
Култу рабр.132,Београд:Заводзапроучавањекултурногразвитка

3 Лалић, Д. (2010)Со ци јал не мре же у функ ци ји уна пре ђе ња ин тер них 
однoса с јав но шћу,НовиСад:УниверзитетуНовомСаду,Факултеттех-
ничкихнаука,стр.101.

4 КостићМ.,Он лајн ПР,12.03.2012.,http://www.veza.biz/mkostic/35.html
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публи ке јав но сти ко ји се на сто је при хва ти ти као парт не-
ри, или им се та кав од нос са мо же ли пре до чи ти.5

Уовакоскицираномдруштвеномконтекстудигиталнеере,
улогаПР-апостајејошзначајнијаикомплекснија.Односи
с јавношћу на интернету су, пре свега, област и пракса у
настајању,која сенепрекидномења.Зауспешнобављење
односимасајавношћунаинтернету,неопходнојестицање
адекватнихзнањаизобластиуправљањаонлајнрепутаци-
јомикомуникацијом.ПРпрактичари(PRpractitioners)тра-
гајузаодговориманаактуелнапитања:Какодатиправуин-
формацијууправомчасуинаправиначин,удигиталном
свету?Накојиначинсеизборити запублицитет?Какода
нашаинформацијаупућенациљнојјавностибудепримеће-
наи усвојена, уизузетно великомброју вестикојима смо
непрекидноизложени?

Word of Mo uth VS Word of Mo u se

Бројнедефиницијеодређују,намањеиливишесличанна-
чин,појамодносасјавношћу.Оноштојепотребнодана-
гласимојечињеницадасеод но си с јав но шћу ба ве љу ди ма.6
Проф.дрВинкаФилиповићипроф.дрМилицаКостић,из-
двајајуследећеодређењеовогпојма–ПР пред ста вља уме-
ће ра да и го во ра ко ји ће ство ри ти по вољ но ми шље ње код 
љу ди о не кој ор га ни за ци ји, ин сти ту ци ји или по је дин цу.7

Од но си с јав но шћу пред ста вља ју пла ни ран и тра јан на-
пор да се ус по ста ви и одр жи на кло ност и раз у ме ва ње 
из ме ђу ор га ни за ци је и ње них циљ них јав но сти.8 СемБлек
(SаmBlack),почаснипрофесорнаУниверзитетуСтирлинг
(UniversityofStirling)иједанодпионирауобластиодноса
сјавношћууВеликојБританији,сматрадајевеоматешко
дефинисатиодносесјавношћуидавећина,аконеисведе-
финиције,представљају,уствари,описеефеката,анеправе
дефиниције.Овајауторнајвишејенаклоњенследећојдефи-
ницији: Прак са од но са с јав но шћу је умет ност и зна ње ко-
јим се, кроз уза јам но раз у ме ва ње за сно ва но на исти ни том 
и пот пу ном оба ве шта ва њу, по сти же хар мо ни ја са око ли-
ном.9 Модерниконцептодносасјавношћусврставаовуди-
сциплинууобластменаџмента.Сатехнолошкимразвојеми

5 DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.157.

6 Филиповић, В. и Костић Станковић, М. (2008) Од но си с јав но шћу,
Београд,стр.3.

7 Исто,стр.4.
8 Блек,С.(2003)Од но си с јав но шћу,Београд:Клио,стр.44.
9 Исто,стр.11.
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напретком,настајаласуиноваподручјаизанимањауокви-
руПР-а – онлајнПР консултант, дигитални стратег, e-ПР
итд.Терминонлајнкомуникацијејесвевишеуупотреби–
каотерминкојиобухватаимаркетингиодносесјавношћу
наинтернету,апитањекојејеидаљекључно,иуреалноми
увиртуелномсветује–какоћемонајбољедапласирамоин-
формацију?Јер,Ви сте оно што об ја вљу је те. Љу ди тра же 
ау тен тич ност а не до бро сло же ну при чу. Же ле са рад њу а 
не про па ган ду.10

ДефиницијаМајклаЛевина (MichaelLevine),писцакњиге
“Guerrilla P.R.Wired“, коју наводиМиодрагКостић у се-
ријитекстоваподназивомШта је ПР -  on li ne pu blic re la-
ti ons- гласи-ПР је умет ност да се љу ди ма по ну де раз ло зи 
да уве ре са ми се бе. Он лајн ПР, на ста вља овај ау тор, пред-
ста вља скуп свих ак ци ја ко је би сте пред у зе ли на Ин тер не-
ту, са ци љем да се ва ша по ру ка пре не се љу ди ма ко ји би за 
њу би ли за ин те ре со ва ни…Украт ко, он лајн ПР ни је о то ме 
ка ко до ве сти по се ти о це да ви де ваш сајт, већ ка ко да се, 
ко ри сте ћи ваш веб сајт, о ва ма при ча на нај гле да ни јој те-
ле ви зиј ској еми си ји у зе мљи.11

Ко му ни ка ци ја пу тем ве ба, те упо ра ба но вих тех но ло ги ја 
(дру штве них мре жа) ра ди учин ко ви ти јег ко му ни ци ра ња с 
ди о ни ча ри ма-једефиницијакојаједатауРеч ни ку пој мо ва, 
на сајтуХрватског друштва за односе с јавношћу (ХУОЈ,
Хрватскаудругазаодносесјавношћу).12

Од но си с јав но шћу на ин тер не ту пред ста вља ју сег мент 
ПР-а са нај ве ћом пер спек ти вом,сматраЂорђеТаловић,ПР
консултант,алиупр кос то ме, у Ср би ји је овај на чин ко му-
ни ци ра ња с циљ ним јав но сти ма и да ље за по ста вљен.13По-
дизањесвестиозначајуиулозиинтернетакаомедија,који
релативизујезначајсвихдругихмедија,јепосаокојијејош
увекпреднама.КаодобарпримерПРпраксе,којасепоја-
вила и код нас, поменути аутор наводи – пренос догађаја
уживо,путеминтернета.Ова вр ста ПР ак тив но сти у све-
ту се при ме њу је одав но, а нај ве ће свет ске ком па ни је има ју 
сво је он лајн те ле ви зи је, ко је уко ли ко не еми ту ју про грам 24 
ча са днев но, при ка зу ју и чу ва ју број не при ло ге о ком па ни ји 
и ње ним ак тив но сти ма, ко је по се ти лац мо же да по гле да 

10Исто,стр.44.
11Костић,М.нав.дело,13.03.2012.
1217.05.2012.http://www.huoj.hr/baza-znanja/rjecnik-pr-pojmova-hr101
13Талевић,Ђ.Односисјавношћу:ОнлајнПР,у:Упо тре ба информационо-

ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у Ре пу бли ци Ср би ји, (2008),Београд:Ре-
публичкизаводзастатистикуСрбије,24.07.2009.,03.04.2012.,http://bif.
rs/2009/07/odnosi-s-javnoscu-onlajn-pr
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ка да год по же ли.14 Једнаодвеомаважнихфаза,закључује
Таловић,уоквируодносасјавношћује–евалуацијаиме-
рење ефеката овиходноса, на различитеначине.Јед на од 
мо гућ но сти за ме ре ње кван ти те та је сте бро ја ње по се та 
од го ва ра ју ћем сај ту, ко ју обез бе ђу је Гугл ана ли тикс, као и 
сву пра те ћу ста ти сти ку.15

У Википедији (Wikipedia) под одредницом Ин тер ак тив-
ни ПР пише-под ра зу ме ва се упо тре ба број них ин тер нет 
алат ки и тех но ло ги ја –  пре тра жи ва ча, дру штве них ме ди-
ја, бло го ва, веб 2.0 и сл., ко је омо гу ћа ва ју ди рект ну ко му-
ни ка ци ју са циљ ним јав но сти ма и пу бли ком, без ис кљу чи вог 
осла ња ња на мејнстрим ме ди је и из да ња.16

Терминин тер ак тив ни ПР имплицира двосмерну комуни-
кацију,измеђуорганизацијеи јавности.УЕвропи,Дејвид
Филипс(DavidPhillips)јенаписаоУпра вља ње ре пу та ци јом 
у сај бер про сто ру(ManagingReputationinCyberspace)1999.,
Он лајн од но се с јав но шћу (Online Public Relations), 2001.,
и,саФилипомЈангом(PhilipYoung),Од но се с јав но шћу– 
друго из да ње(OnlinePublicRelationsSecondEdition),2009.,
укојојјеописанаформаиприродаинтернетомпосредова-
ниходносасјавношћу.Другедвепубликацијеукључилесу
друштвенемедије,каоимногедругеплатформезакомуни-
кацију–каоштојенпр.мобилнителефон,онлајнмашинеза
игрицеисл.ИнтерактивниПРобухватасвеформекомуни-
кације,нијеограниченсамонаонлајнсаопштењезајавност,
користи све елементе за изградњу односа аличу ва зна чај 
из го во ре не ре чи.17

Интернетметодесусепојавилекаобрзиприкладанначин–
путобраћањајавности,алисубољеокарактерисанетерми-
номди ги тал ни ПР.Иакоједијалогподстакнутонлајн,по-
вратнаспрегаможеседешаватиофлајн,и,такође,можеда
будемањаоджељене.Потенцијалновеликибројкорисника
којимажелитедасеобратите(безпридржавањанекихва-
жнихправилакојесуустановилиистраживачиипрактича-
ри)–неподразумеваиуспешнеонлајнодносесјавношћу.

Да нас, сто га, има мо си ту а ци ју у ко јој тра ди ци о нал не тех-
ни ке ко ји ма су се мар ке тинг и од но си с јав но шћу ко ри сти ли 
ше зде се так го ди на, ви ше не ври је де, па су вре ме ни од но си 
с јав но шћу ви ше не за ви се то ли ко од бу џе та ор га ни за ци-
је, скре та ња по зор но сти ме ди ја, не го од спо соб но сти 

14Исто,03.04.2012.
15Исто,05.04.2013
1612.02.2012.,http://en.wikipedia.org/wiki/Interactive_public_relations
17Исто,13.02.2012.
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властитих слу жби да на ве ду љу де да их са ми на ђу, али и да 
про из во де и ди стри бу и ра ју ин фор ма ци је. У тра ди ци о нал-
ним од но си ма с јав но шћу и у мар ке тин гу, ова се тех ни ка 
зо ве “Word of Mo uth” (“од уста до уста”), и прет по ста вља 
акви зи ци ју но вих кли је на та пре по ру ка ма по сто је ћих. У мо-
дер ном ин тер нет ском сми слу на зи ва се “Word of Mo u se”… 
Ин тер нет је од но се с јав но шћу по нов но учи нио јав ни ма, 
на кон што су го ди на ма би ли усре до то че ни ис кљу чи во на 
меди је.18

Утицајновихтехнологијанафункцијуодносас јавношћу,
истраживала је и др Мајда Тафра Влаховић, предавач на
УниверзитетууДубровнику.ПосаоПРпрактичараувирту-
елномсветупостаојејошосетљивијиисложенији,сматра
дрВлаховић,могућностикомуникацијесусеповећалекао
иризицикојењенатранспарентностисвеприсутност,носе
сасобом.Е-ПР ме наџ мент се од но си на упра вља ње ре пу-
та ци јом као ин те грал ном ком по нен том од но са упра вља ња 
и стра те шког смје ра, ко ји су из рав но под утје ца јем ин тер-
не та.19 У ери информационо – комуникационих техноло-
гија,истраживањеианализазапотребеПР-асуолакшане,
алијеко му ни ка циј ска тех но ло ги ја по кре ну ла сна ге ко је су у 
ста њу дје ло ва ти про тив ор га ни за ци ја до сад не за ми сли вом 
бр зи ном и до се гом.20Ипак,докпратедостигнућановихтех-
нологија,ПРпрофесионалцићесе,такође,наћиипредброј-
ним изазовима – пред питањима приватности, ауторских
права,протокасумњивихинформација,контролеинадзора
наглобалнојрачунарскојмрежи,информацијскесаботажеи
многимдругим.

Упрегледнојкњизи,посвећенојодносимасјавношћунаин-
тернетуМетХајг(MattHaig),21ууводномпоглављупишео
односимасјавношћукаокључупословногуспехауонлајн
свету.На рав но, додаје,до бра ко му ни ка ци ја је од у век би ла 
ва жна за по слов ни свет али са по ја вом ин тер не та она је 
по ста ла  - су шти на. Овај но ви ме ди јум за то до но си и но ву 
фор му мар ке тин га, у ко јој је он лајн тач ка су сре та из ме ђу 
пред у зе ћа и јав но сти – све.22Указујућиназначајисуштину

18DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.159.

19Влаховић,Т.М.(2007)Утјецајновихтехнологијанафункцијуодноса
сјавностима,Ме ди а на ли,Дубровник:СвеучилиштеуДубровнику,стр.
170;http://hrcak.srce.hr,07.05.2012.

20Исто,стр.170.
21Haig,M. (2001)The Es sen tial Gu i de to Pu blic Re la ti ons on the in ter net,

UnitedStates,Milford:KoganPageltd.;11.01.2012.,http://books.google.rs/
books.

22Исто,стр.1;12.01.2012.
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е-ПР-а,ауторзакључује,справомилине,дабисвештора-
димоонлајн требалодасе сматраПРактивношћу.На ин-
те р не ту сте пер ма нент но из ло же ни спо ља шњем све ту. У 
ствар ном све ту мо же те сво ју кан це ла ри ју да са кри је те од 
љу бо пи тљи вих очи ју али ка да сте на ин тер не ту – ви сте 
у-на ме ди ју. И све што по ста ви те он лајн ути че на ва шу 
ре пу та ци ју...23

Хoћемо оно што хо ће мо – ка да ми то хо ће мо

МрБернардМиочић(Задар,ОТПбанка)истраживаојеме-
дијеимоделеодносасјавношћунаинтернету,2008.године,
урадуМо де ли од но са с јав но шћу у он лајн окру же њу.24 

Тежиште истраживања било је на двосмерно – интерак-
тивној комуникацијииостваривањудијалога, аиспитива-
ноједокојемереисакаквимуспехомсепостојећиофлајн
(offline)моделиодносасјавношћу,користеукомуникацији
интернетом?Резултатиспроведеногистраживања,показују
дазапослениуПРслужбамајошувекнајвишекористеин-
тернеткаомоделјавногинформисањаиданису,удовољ-
нојмери,препозналинајважнијукарактеристикукојунуди
новомедијскоокружење–интерактивност.Успостављањеи
вођењеоваквогвидакомуникацијејезадатакзапослениху
сектору односа с јавношћу.Ин тер нет, закључује овај ау-
тор,сам по се би не во ди у но ве об ли ке ко му ни ка ци је.25

Донедавнојекомуникацијскиодностекаопреманачелу:До-
бит ће те оно што има мо кад вам ми бу де мо то да ли.Да нас 
ври је ди но ва па ра диг ма: Хо ће мо оно што хо ће мо ка да ми 
то хо ће мо.26 Овдеје,дакле,речокомуникацијикојајеусме-
ренапремакориснику(re ce i ver-dri ven com mu ni ca tion),што
значидајавностби расамопорукекојејезанимају,докоста-
лезанемарује.БернардМиочић,каоивећинаистраживача
којисуписалиоонлајнодносимас јавношћу,каоњихову
јединствену карактеристику издваја – постепени нестанак
потребезапосредницимаупреношењупоруке–најчешће
–новинарима.Сдругестране,новинарскавештинаииску-
ство–даизаберуипроценевредностинформације,каои
да јепренесудаље-изузетно једрагоценауериекранске
културе и информацијске презасићености. Оно што од-
но си с јав но шћу сад тре ба ју јест нов на чин про ми шља ња 
истих – ин тер ак тив но и умре же но. Раз вој он-лајн јав но сти 

23Исто,стр.3;12.01.2012.
24Миочић,Б.Мо де ли од нса с јав но шћу у он лајн окру же њу, 06.05.2012.,

http://hrcak.srce.hr/
25Исто,16.05.2013.
26Исто,06.05.2012.
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и све ве ћи он лајн про ток ин фор ма ци ја из ме ђу ор га низа ци ја 
и јавно сти зна чај ни су иза зо ви с ко ји ма се су о ча ва ју су вре-
ме ни од но си с јав но шћу... Тај но ви об лик ко му ни ци ра ња на-
ди ла зи огра ни че ња као што су про стор и ври је ме, омо гу ћу-
је не ли не а ран при ступ мно гим из во ри ма ин фор ма ци ја као 
и из рав ну ко му ни ка ци ју свих ко ри сни ка мре же, закључује
БернардМиочић.27

Новемедијеиодносесјавношћу,истраживалајеиРената
Деметерфи Ланчић (Renata Demeterffy Lančić), сарадница
наФакултетуполитичкихнаукауЗагребу.Анализирала је
и тумачила значењеновихкомуникацијскихтехнологија с
аспектаразвојаплуралнејавнесфере,теодносасјавношћу,
као једног типа комуникацијског деловања.У оп ћем дру-
штве ном кон тек сту, гдје су ме ди ји из гу би ли сво је при мар но 
зна че ње, ја вља се по тре ба по сто ја ња не за ви сних, сло бод-
них су ста ва ко му ни ци ра ња. Упра во у та квој си ту а ци ји но ве 
ко му ни ка циј ске тех но ло ги је, пр вен стве но ши ре ње ин тер не-
та, отва ра ју мо гућ но сти но вом раз во ју ко му ни ци ра ња јав-
но сти. Бло го ви, веб фо ру ми, веб-стра ни це, он лајн(on li ne) 
ма га зи ни,  имејл (е-mail) ли сте, чет (chat) со бе, дру штве не 
мре же итд., пред ста вља ју но ве об ли ке јав ног ко му ни ци ра-
ња, гдје гра ђа ни има ју мо гућ ност рав но прав ног су дје ло ва ња 
у јав ној сфе ри, у ко јој ко му ни ка ци ја по нов но по ста је раз мје-
на ми шље ња, а мре жа има по тен ци јал јав не рас пра ве као 
те ме ља де мо кра ци је.28РенатаДеметерфиЛанчићсматрада
суновимедији,измеђуосталог,значајниинаподручјуод-
носа с јавношћу, јер унапређују комуникацију и утичу на
друштвенепромене,алиуказујеинамогућностиманипула-
цијекојеизњихпроизлазе-За раз ли ку од тра ди ци о нал них 
ме то да, но ве ме то де да ле ко су суп тил ни је те је је ди на мо-
гућ ност за шти те ко ри сни ка ра чу на ла у њи хо вој пра вил ној 
еду ка ци ји.29

Иакомногиауторисматрајудасуодносисјавношћуусмере-
нинапроменепарадигмепроизводње,којасеуновом,диги-
талномокружењутемељинапроизводу,ауторказакључује
дасемоделделовањаодносасјавношћунијебитнопроме-
нио.Чи ње ни ца је да но ве окол но сти зах ти је ва ју ду го ро чан, 
пер со на ли зи ра ни од нос с по тро ша чем, уте ме љен на стал-
ној ин тер ак ци ји, ко ји се на ла зи ис пред тра ди ци о нал ног при-
сту па ко ји је у пр ви план ста вљао про из во де, услу ге, ци је ну 

27Исто,06.05.2012.
28DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-

di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.167.
29Исто,стр.157.
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и про фит.30Ауторкауочаваидватемељнапроблемакоји
настајууспрезиодносасјавношћуиновихмедија,инако-
јетребапосебнообратитипажњу.Првисепроблемодноси
напитањеетичкогоквира(истинеиверодостојностинапи-
саног)адругипроблемкојиодликујесвакуино ва ци ју јест 
по тре ба ко мер ци јал ног сек то ра да из ње из ву че профит.31

РобинМ.Мејхал(RobinM.Mayhall),књижевницаинови-
нарка, сматрада запрактичареизобластиПР-а,интернет
представљанајвећуиновацијусвихвремена,којаомогућава
скоросвакиобликкомуникацијекојиможемодазамислимо,
континуирано повећава популарност, нуди могућности за
професионалниразвојПРпрактичара,могућностизаспро-
вођењеонлајнистраживањаинајважније-мо гућ но сти да 
ши ри мо (се је мо) сво је по ру ке.32Оваауторкапрепоручујеи
бројне корисне линкове у вези саПР-ом, од којих, издва-
јамо: сајт пр веб (pr web.co m),33 веома посећена интернет
адреса,сабазомсаопштењаивести,потом,пр плејс(pr pla-
ce.co m),34сајтсабројнимкорисниминформацијама,он лајн 
пр(onlinepr.com),35посвећенонлајнПР-у,каоиизванредан
портал,чијајеауторкаблогерка,ПРимаркетингикона,Б.
Л.Охман(B.L.Ochman),којијепосвећенонлајнмаркетинг
иПРстратегији,трендовимауобластидруштвенихмедија,
каоиинтернетзаједници.36

Овде можемо да наведемо и занимљив пример дигиталне
медијске кампање Универзитета Салфорд, организоване
поводом уписа,  2008. године, када је, уз израду засебног
сајтаипромоцијуовогУниверзитетанабројнимдруштве-
ним медијима, лансирана и вирална игрица симболичног
насловаРа до зна ли?иподнаслова -нео гра ни че не мо гућ но-
сти...37Игрица јебилавизуелноусклађена,насвимниво-
имаивеомапажљиво,сабрендомСалфордУниверзитета.
Такође, била је структуирана такодаподстичедруштвену
интеракцију и коришћење алата за умрежавање, а све у
знаку бренда Салфорд и са линком ка сајту овог универ-
зитета.Уданукадајепосећенсајтсаподацима,запотребе
писањарада,вишеод1,5милионакорисникаодигралоје

30Исто,стр.158.
31Исто,стр.166.
32Mayhall,R.M.Pu blic Re la ti ons on the In ter net,28.04.2012http://www.doc-

stoc.com/docs/4024889/Public-Relations-on-the-Internet
3329.04.2012.,http://www.prweb.com
3429.04.2012.,http://www.prplace.com
3530.04.2012.,http://www.online-pr.com
3630.04.2012.,http://www.whatsnextonline.com
3713.05.2012.,http://www.newgrounds.com/portal/view/403988
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игрицу,аодтогброја - тачнополовина јеследилалинки
отишлана сајтуниверзитета.38Саобраћај сена тој адреси
драстичноповећао.Посебнојебиовидљивуспехуширењу
свестиопрограмимаипостојањуСалфордаиизванграни-
цаВеликеБританије.Једанодбројнихпосетилацаоставио
јекоментар–Да сам бли же – си гур но бих об и шао Сал форд. 
А мо жда јед ног да на и хо ћу.39ПредузећеКатапулт које је
осмислилоовуигрицу,исајтдигиталнекампањеСалфорда,
добилојенаградуДАДИ(задигиталнуизузетност),у2008.
години-занајбољудигиталнумедијскустратегију,позна-
тогбританскогчасописаДРУМ(TheDrum).

Очигледно је,кадасеанализирајуоваквеисличнекампа-
ње,дасествараипотребазасвевећимбројемзанимањаи
пословаизобластионлајнПР-а,итоову,иначемладуте-
оријскуипрактичнуобласт, чинидодатно занимљивом за
истраживања.СЕОспецијалиста(посаоунапређењавидљи-
востисајтанапретраживачима),менаџеронлајнПРкампа-
ња,менаџерзадужензадруштвенемедије(маркетингиПР),
онлајнстратег-самосунекаодњих.

Зар ово ни је ваш по сао?

УугледномчасописуПабликРилејшнсРивју(Pu blic Re la-
ti ons Re vi ew),ЛаураН.Хил (LauraN.Hill) иКендисВајт
(CandaceWhite)припремилисусеријуинтервјуасаПРпро-
фесионалцима,отомекаковидевредностивебакаокомуни-
кацијске алатке.Истраживање је показало да запослени у
ПРсекторуверујудасајтсимболизујекомпетитивностком-
паније,побољшавањенусли куиојачаваличниосећајпро-
фесионализма.Такође,сматрајудајевебпрвиконтролисан
масовнимедијодносасјавношћуукомесадржајстижедо
масовнепублике,алиниједовољнофилтриран.Ауторипи-
шуиотомедабројнимагазинскичланциизтогпериода,са
насловимапопут-Не до зво ли те да ПР кон тро ли ше ваш веб 
сајт - ука зу ју на не ку вр сту над ме та ња уну тар са ме ор га-
ни за ци је за кон тро лу над веб сај том,40 инаводемишљење
истраживачакојисуписалиотомеданетребадатиодеље-
њузаПРконтролунадвебсајтом јер ће га пре тво ри ти у 
до сад ну кор по ра тив ну бро шу ру.41Очигледно,2000.године
запослениуобластиодносасјавношћу,нисубилипревише
заинтересовани за веб као комуникацијску алатку, био им

3813.05.2012.,http://www.katapult-studios.com/our-work/university-salford
39Исто,13.05.2012.
40Hill,N.L.andWhite,C.(2000)Pu blic Re la ti ons re vi ewNo.26,UnitedSta-

tes:Elsevier,p.5.
41Исто,стр.5.
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јенатзв.б -ли сти за да та ка,алисуипакувиђализначаји
предностикоришћењавеба.Мом ци из оде ље ња за ин фор ма-
ци о не си сте ме су на пра ви ли сајт и по ста ви ли га, не тру де-
ћи се да то ка жу би ло ко ме. Он да је веб по стао сла ван. По-
чет на стра на по ста ла је ви дљи ви ја, и екс тер ној и ин тер ној 
јав но сти. Не ко је тре ба ло да на хра ни звер. Он да су мом ци 
из по ме ну те слу жбе оти шли у оде ље ње за ПР и ре кли – Зар 
ово ни је ваш по сао?42

Об ја ви или стра дај – Pu blish or Pe rish

Блогови се покрећу, од стране појединца или организаци-
је,избројнихивеомаразличитихразлога.Посматраноиз
углатемеовограда,онисуодличносредствозапромоци-
јупроизвода,услугаидругихсадржаја,успостављањеди-
ректне комуникације са корисницима, простор за размену
идеја – драгоцена алатка за потребе ПР-а. Важне одлике
блогасунеутралност (претпостављена)имогућностоста-
вљањакоментара,којаподстичедруштвенуинтеракцијуи
стварањеонлајнзаједница,тзв.блогосфере.Узто,блогови
представљају користан алат за проналажење релевантних
информација.Че сто бло го ве ко ри сте и раз ли чи те вр сте 
ор га ни за ци ја као до да так тра ди ци о нал ним мар ке тин шким 
и ПР  кам па ња ма, упра во због сво је не у трал но сти, а он да и 
кре ди би ли те та ко ји та кав вид не у трал но сти под ра зу ми је-
ва.43Каосликовитпример,РенатаДеметерфиЛанчићнаво-
дипокретањеновогтематскогпаркапосвећеногХаријуПо-
теру,(HarryPotter)одстранекомпанијеУниверзалОрландо
Ризортс (Universal Orlando Resorts). Наиме, 2007. године,
овакомпанија јеангажоваласедамнајутицајнијихблогера
оХаријуПотерудапишуопаркуапутемтајногвебкаста
(webcast) договорени су елементи забавног парка. Овакав
видПРкампањепоказаосекаовеомауспешан–ускороје
350милионаљудичулозановипарк,текстовеангажованих
блогерапреузималисудругиблогериимедији,вестсебрзо
ширилаатрошковикампањебилисуминимални.44

Занимљивје,сааспектаодносасјавношћу,иданасвећчу-
венипример-кампањапредседникаСАД-а,БаракаОбаме
(BarackObama),којасевеликимделом,веомауспешно,во-
дилауонлајнокружењу.Начинвођењапоменутеполитичке
онлајнкампање,БаракаОбаме,ускоројеушаоулитературу,
идобионазивОба мар ке тинг.

42Исто,стр.5.
43DemeterffyLančićR.,нав.дело,стр.159.
4417.05.2010.,http://www.universalorlando.com/harrypotter
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ДраганВарагићјеонлајнстратегиПРконсултант,предавач
иблогер.45Иузбројнесавете,занимљивеиувекактуелне
текстове који представљају веома корисно штиво за тео-
ријско и практично  бављењеПР-ом, наВарагићевом сај-
ту  налазимои бесплатнуПДФпубликацију са најважни-
јимупутствима за писање блога –Блог осно ве.46 Један од
веома читаних постова, у вези са онлајн репутацијом, на
пример, јетекстподназивомУпра вља ње е-ре пу та ци јом у 
прак си: Успон и пад “ути цај них” тви те ра ша и бло ге ра,47
-Че сто се за бо ра вља да је на дру штве ним мре жа ма нај-
ва жни ја мо не та – ус по ста вља ње по ве ре ња, или дру га чи је 
ре че но, ко ли ко вам ве ру ју у оно што при ча те, ра ди те, кре-
и ра те, пи ше те он лајн… Про блем код те кри ла ти це “ус-
по ста вља ње по ве ре ња” је што се до дат но за бо ра вља да 
је то по ве ре ње по треб но и одр жа ва ти, јер се оно гу би у 
се кун да ма.48ДруштвоСрбијезаодносесјавношћу(ДСОЈ)
објавилојенедавноПре по ру ке о од но си ма с бло ге ри ма.Ва-
жанаспектовихпрепорука,сматраВарагић,јестепричао
прикривенојпромоцији,од но сно си ту а ци је у ко ји ма се не 
зна да ли је кре и ран са др жај пла ћен да би се по ста вио на 
блог или пред ста вља ау тен тич но ми шље ње кре а то ра блог 
са др жа ја.49Овајаутор,каоимногидругиистраживачи,као
великупредностинтернетауПРпослу,видичињеницуда
су ефекти и интересовања корисника – прецизно мерљи-
ви.Мо гу ће је зна ти шта (и ко ли ко) ин те ре су је по се ти о це 
пре зен та ци је, ко ли ко је осо ба по се ти ло сајт у од ре ђе ном 
вре ме ну, ка кве су тех нич ке ка рак те ри сти ке ра чу нар ских 
си сте ма са аспек та ви дљи во сти пре зен та ци је у окру же њу  
ко ри сни ка, итд.50

Блогови,каоактивностодносас јавношћу,помажу,дакле,
дасеизградиповерење,дасеуспоставеиодржеквалитет-
ни пословни контакти, да се прикупе важне повратне ин-
формације–штоуданашњемсветупредстављанајтежиали
и најважнији задатак ПР-а.До бро во ђе ње бло го ва до но си  
пред но сти, да ва њем ко ри сних ин фор ма ци ја и ин фор ма ци ја 
ко је “тра же” ан га жман (ко мен та ри са ње)51… а кре и ра ње 

4504.06.2013.,http://www.draganvaragic.com/blog
46Варагић,Д.Блогоснове,12.12.2012.,http://www.draganvaragic.com/blog-

osnove
4715.06.2013., Варагић, Д. http://www.draganvaragic.com/blog/upravljanje-

online-reputacijom-u-praksi-uspon-i-pad-uticajnih-tviterasa-blogera
48Исто,01.07.2013.
49Исто,15.06.2012.
50Варагић, Д. Блог осно ве, 04.02.2013., http:// www.draganvaragic.com/

blog-osnove
51Исто,05.02.2013.
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аде кват них са др жа ја пу тем ко мен та ра на фо ру ми ма, бло-
го ви ма, со ци јал ним мре жа ма, као и кре и ра ње соп стве них 
кор по ра тив них бло го ва, ди рект но ути че на по ве ћа ње он-
лајн кре ди би ли те та и по се ће но сти веб сај то ва.52

Милоје Секулић, интернет и пословни консултант, издва-
ја,каопосебнозанимљив,блогерскипројекатМо је дој ке су 
ОК:вебсајт,Фејсбук(Facebook)фанстраницу,присуствона
Твитеру(Twitter)икомбинацијуонлајнсаофлајнактивно-
стима.Узбројнеблоговеионлајнмагазинеоовојакцији,
наводиСекулић, писале суи дневненовине (Прес, 24 са-
та),аучесницепројектасугостоваленаПрвојТВиХепи
(Happy)телевизији.Ова,приличноуспешна,онлајнкампа-
ња  остварена је  без кла сич нихПР алата, каошто су са-
општењезамедије,конференцијазановинареитд.Милоје
Секулићјеписаообројнимпримеримадобрепраксеодноса
сјавношћунаинтернету,аонекимаодњихбићевишеречи
унареднимпоглављимарада.

РезултатистудијеБрајанаСмита (BrianG.Smith), саУни-
верзитета у Хјустону (University of Houston), која је по-
свећена еволуцији блогосфере, показали су да сарадња са
блогеримадоносипредностиПРсекторуиорганизацији.У
овомистраживањуинтевјуисаноједесетблогера,апоста-
вљенасудваосновнапитања–заштоводитииндивидуални
блогикакоблогеривидеПРинтересе?Блогеривидеблог
каомедијзасопственоизражавање,повезивањесазаједни-
цомимогућностзадељењеиразмену.Такође,неретко,осе-
ћајуипритисакдапишуиобјављују-об ја ви или стра дај 
-(pu blish or pe rish).53Интервјуисаниблогерисуговорилио
томедајеприличанбројљудиугасиосвојеблоговекадаје
тајпритисакпостаопревишеинтензиван.Једнаиспитаница
јеодговориладајесвеснанапораПРпрактичарададобију
бесплатанпублицитетидајетатанкаграницакојуонанеби
прешла–кадабијојнекопослаопорукусареченицом–Зар 
не би би ло див но ка да би ти на пи са ла ова ко не што?54Бло-
герикојисарађујусаПРпрофесионалцимакажудагледају
даизбегавајупритисак–дасењиховеорганизацијестално
приказујуулепомсветлу.Осе тљи во је то пи та ње – јер не 
мо же те да им се су прот ста вља те а не може те ни да ра ди-
те све она ко ка ко би они хте ли.По треб но је наћи баланс.55 

52Исто,05.02.2013.
53Smit,B.(2010)Theevolutionoftheblogger:Bloggerconsiderationsofpu-

blicrelations-sponsoredcontentintheblogosphere,Pu blic re la ti ons re vi ew
No.36,UnitedStates:Elsevier,p.175.

54Исто,стр.176.
55Исто,стр.177.
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Мотивација испитаника се мењала, како су стицали више
искустваублогосфери.Такојеисаодносимасјавношћу–
на по чет ку сте уз бу ђе ни због њи хо ве па жње и пред ло га а 
он да, вре ме ном, по ста не те се лек тив ни ји у ве зи са њи хо вим 
са др жа јем.56

Најзад, резултати овог истраживања су показали да, иако
изгледа нелогично, напори да одушевимо блогере са нпр.
привлачнимнасловима–неморајударезултирајудобрим
пр-блогеродносом,јерсеоваквеПРактивностичестовиде
каосасвимбезличнеинезанимљиве.

Он лајн ПР у Ср би ји

УСрбијисепраксомонлајнодносасјавношћубавемарке-
тингиПР агенције (као основномилидодатномделатно-
шћу),организације,појединциикомпаније.Међуинтернет
ПРпрактичарима,издвајајусе,прематекстовима,популар-
ности (месту и угледу које заузимају у српској интернет
заједници), објавама и студијама случаја из ове области
- Драган Варагић,Милоје Секулић, ДраганаЂермановић,
МиодрагКостић,ИванЋосић...ДруштвоСрбијезаодносес
јавношћуимасвојуонлајнПРсекцију,акрајемаприламе-
сеца2012.годинеусвојенјеипоменутидокументопрепо-
рукамаоодносимасаблогерима,са ци љем ус по ста вља на 
што ква ли тет ни јег од но са са бло ге ри ма, као за ни мљи вом и 
осе тљи вом јав но шћу.57

ДраганаЂермановићпише,итеоријскиипрактичнозасно-
ване,интересантнеикориснетекстовеоодносимасјавно-
шћу на интернету. На блогу о ПР-у, конверзацији, новим
медијима,иПРимеримакомуникацијскепраксе-на ћи ће те 
ви ше не го што сте оче ки ва ли, али и да ље ма ње не го што је 
по треб но да се раз у ме ви брант но кон вер за циј ско окру же-
ње.58Поверењеиквалитетансадржајпредстављајуоснову
за стварање онлајн кредибилитета и репутације, а преци-
зност,поштовањеипрофесионализамуслове si ne qua non
е-ПР-а,пише,измеђуосталог,наовој, заистраживачеове
теме,веомадрагоценојадреси.Анаједноодкључнихпи-
тањадигиталногПР-а-Ко је су осо бе но сти он лајн ди ја ло-
га и ви ше смер не, тран спа рент не, ре ал тајм нет (real ti me 
net) кон вер за ци је?59ДраганаЂермановићодговара,насле-
дећиначин:Овај об лик ко му ни ка ци је на ди ла зи огра ни че ња 

56Исто,стр.177.
57Препоруке о односима с блогерима, 12.06.2013., http://www.slideshare.

net/PRSrbija/preporuke-oodnosimasblogerima
5801.05.2013.,http://www.draganadjermanovic.com
59Исто.,02.05.2012.



176

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

као што су про стор и вре ме, омо гу ћа ва не ли не а ран при ступ 
мно гим из во ри ма ин фор ма ци ја, као и ди рект ну ко му ни ка ци-
ју свих ко ри сни ка мре же.60

Од различитих и веома бројних активности Драгана Ва-
рагића(некесупоменутеупретходномпоглављурада),за
ПРпрактичаре(инесамозањих),мождајепосебнозани-
мљивсервисзаонлајндистрибуцијусаопштењаПРо бја ве.
ком (PRo bja ve.com ).61 Отварањембесплатногналоганаовом
сервису,умогућностистедачитатеиприматекомплетнаса-
општења,каоидасамосталнопостављатевашасаопштења
зајавност.Предностикоришћењаоваквихисличнихсерви-
сасубројне–повећањевидљивостисаопштења,повећање
бројаобјављенихсаопштењаипосећеностивашегвебсајта
итд.Са оп ште ња ко ја су при ла го ђе на Веб окру же њу има ју 
мо гућ ност да бу ду про чи та на од стра не за ин те ре со ва них 
крај њих ко ри сни ка, по ред то га што су ви дљи ва и пред став-
ни ци ма (он лајн) ме ди ја. Да ли ће ва ше са оп ште ње ода бра-
ти не ки уред ник или но ви нар, ипак на кра ју за ви си од то га 
ко ли ко је то са оп ште ње вред но као вест (new sworthy).62 За
праћење интернет медија за потребе ПР професионалаца,
сматраВарагић,неопходноје–креиратилистуонлајнмеди-
ја,пратитимедијеинајчитанијетеме,пратитидруштвене
медијеисадржајекојестварајусамикорисници,користити
онлајнмониторингипресклипингнаинтернетуирадити
ручну евалуацију броја онлајн објава. Сајт dra gan va ra gic.
com 63изванреданјеизворсавета,идеја,предлогаикритич-
когпромишљањаонлајнПРпраксеитеорије.Например,у
презентацијиСтра те ги ја кре и ра ња он лајн са др жа ја,64из-
међуосталог,пишедакорисницинавебунечитају,већсамо
скенирајусадржај(задржавајусеупросекутридесетсекун-
династрани),ида јевеомаважнокадапишемоПРсаоп-
штењаилиобјавезавеб,даводиморачунаонаслову,кључ-
нимречимаилинковању.Наравно,системписањазависиод
захтеваспецифичногонлајнмедија(друштвенимедиј,сајт,
блогислично).Садржајинаинтернетусе,закључујеВара-
гић,креирајуводећирачуна,пресвега,окорисницима.

МилојеСекулићјенамрежиактиваниприсутаннаразличи-
тим адресама, али као полазна -може да послужи адреса

60Исто,02.05.2013.
6127.03.2012.,http://www.probjave.com
62Варагић,Д. Кре и ра ње он лајн сад жа ја,13.06.2012.,http://www.slidesha-

re.net/konferencije/dragan-varagi-kreiranje-online-sadraja-presentation
6306.2013.,http://www.draganvaragic.com
64Исто,14.06.2012.
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сајтаИн тер нет аген ци је.65 У једном од бројних, и веома
занимљивих,текстовапосвећенихПР–у,МилојеСекулић,
измеђуосталог,пишедајепосаоПР-а-подршкапословању,
аонлајнПР-а-такође.Уовојједноставнојреченицисуми-
ранајеосноваисуштинадобриходносасјавношћу–билоу
онлајнилиофлајнсвету.Каоједанодпрвихпримерадомаће
е-ПРкампање–овдеможемоданаведемопромоцијуновог
паковањаКо ло кек са,узонлајнвидеоигруКекс на кекс,коју
јереализоваоМилојеСекулић,утовремезапосленуМекен
Ериксон-у (MCannErickson).Анализакојусуприпремили
показала је да конзументи кекса - приличномного време-
напроводенаинтернету аиграњеонлајнигара јена тре-
ћемместуинтернетактивностиовециљнегрупе.Удомаћој
ПРпраксидотадајевеомареткокоришћеновакавприступ
циљнојгрупи -млађимособама (15до35год.)коједоста
користеинтернет,најчешћеупотразиза забавом.Циљеви
онлајнкомуникацијебилису–информисањециљнегрупе,
стварање емоционалне везе, креирање word of mo uth ефе-
ката.Посебнапажњапосвећенајеособамако је ра до ши ре 
ин фор ма ци је о но вим за ни мљи вим веб про јек ти ма,66насер-
висимаФејсбукиТвитер,пасууПРалатуграђенефункци-
оналностикојетолакоомогућавају.Посетиоцивишеод250
најпосећенијихдомаћихсајтоваобавештенису,токомовог
периода,оигриинаградамазанајбољеиграче,коришћењем
системазаконтекстуалнооглашавање-етаргет.рс (etar get.
rs).67Оваврстатекстуалнихогласазаснивасенаправилном
одабирукључнихречиипласирањуквалитетнихпорука,па
семожепосматратикаоспецифичанПРалат.Резултатису
билиследећи-токомпрвихмесецданаиграКекс на кексје
одигранапреко35.000пута,асвојрезултатсузабележила
1.253играча.Овакампањаодносасјавношћунаинтернету
билајевеомауспешна,затадашњеприлике,сматраМилоје
Секулић,пресвегазахваљујућикреативнојупотребиинте-
рнета,истраживањунавикакорисникаидобромпознавању
домаћихвеблокација.Дакле,каоиреалномсвету–инова-
тивност,знањеикреативностсукључнеречизауспех–иу
виртуелномсвету.

Примерикојипоказујудајемогућескренутипажњујавно-
стии,штојемождамноговажније,сачуватије,једностав-
нимијефтинимсредствима,удужемвременскомпериоду
су:поплавауселуЈашаТомић(2005године)иземљотрес
у Краљеву (2010). Истог да на ка да је по че ла по пла ва у 

6510.06.2013.,http://internetagencija.rs
66Секулић, М. 17.04.2012., http://www.pr.org.rs/upload/documents/12PRi-

jem10videoigraKeksnakeks
6712.06.2013.,http://www.etarget.rs
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локалној ка фа ни на пра вљен је кри зни штаб а мо мак из ме-
ста ко ји је знао по не што о из ра ди сај то ва на пра вио је пр ву, 
ру ди мен тар ну вер зи ју веб сај та по све ће ног по пла ви и лан-
си рао га мо дем ском ве зом пре ко је ди ног те ле фо на ко ји је 
ра дио. На сај ту су из са та у сат об ја вљи ва не фо то гра фи је 
са те ре на.68Шта је2005.годинеодалата билонараспо-
лагању?Веб сајтови, банери ифоруми.ФБ (Фејсбук)и Ју
тјуб(Yоutube),коднас,нисуималипопуларносткојуимају
данас, пре свега, због слабих интернет веза. Године 2010.
снажанземљотресјепогодиоКраљево.Штајетадабилона
располагању?Портализадељењефотографија,ФБ,Јутјуб,
вебсајтови,Твитер,блогови…моћниактивистичкиалати,
са огромнимвиралнимпотенцијаломи великиммултиме-
дијалниммогућностима.Свенаведенеалаткепомоглесуда
се о овомдогађају, великомбрзином, припреме адекватне
информације и доставе огромномбројуљуди, каои да се
пажњаиинтересовањејавностиодржеудужемвременском
периоду.

Дру штве ни ме ди ји у функ ци ји  
од но са с јав но шћу

Друштвенимедији су веб сервиси који нуде корисницима
бројне канале комуникације, у виду самопрезентације и
стварањавластитепубликеилиинтерактивнекомуникаци-
је.Друштвенемедијечине:форуми,блогови,микроблого-
ви,друштвенемреже,онлајнудружењаитд.асвакодневним
стварањемновихдруштвенихсервисаоваселистанепре-
киднодопуњује.Међутим,оноштоустваричинидруштве-
немедије јесу појединци – чланови, блогери,тви те ра ши
итд.Као скуп раз ли чи тих веб-сер ви са дру штве ни су ме ди ји 
по ста ли утје ца јан скуп ала та на дру штве но ми шље ње, па 
и ства ра ње трен до ва.69Познатеплатформе,сервисиидру-
штвенимедији,попутРСС(RSS),Вики,Јутјуба,ФБ,блого-
ваисл.,развилесусеизпотребатржиштатедовеледогло-
балногдруштвеногумрежавањаиомогућилепредстављање
јавности - готово бесплатно. Овако хетерогено дигитално
окружењеутиче,навеомаразличитеначинеинаразличи-
тимнивоима,инаобластодносасјавношћу.Дје ло ва њем на 
стра ни ца ма дру штве них мре жа од но си с јав но шћу до сег-
ну ли су но ву ра зи ну те су при мо ра ни усво ји ти но ве ме то де 
и тех ни ке. Три на че ла дру штве них мре жа – ин фор ми ра ње, 
увје ра ва ње и по ве зи ва ње – по чи њу ври је ди ти и као на че ла 

68Секулић, М. 09.03.2012., http://www.slideshare.net/Internetagencija/dru-
stvene-mreze-i-mediji-zasto-su-toliko-bitni

69DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.159.
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но вог об ли ка од но са с јав но шћу. Струч ња ци на овом под руч-
ју схва ћа ју да ква ли тет на мар ке тин шка кам па ња не мо же 
за о би ћи огла ша ва ње на Фejcб уку и ин тер не ту оп ће ни то.70

Светска искуства указују на чињеницу да се оглашавање,
алииодносисјавношћупостепеноселеудоменинтернета.
Ква ли тет ни и озбиљ ни од но си с јав но шћу, те мар ке тин шка 
кам па ња, не мо гу иг но ри ра ти дру штве не ме ди је. При мјер 
су аген ци је од но са с јав но шћу ко је при лич но ин тен зив но у 
зад ње ври је ме ко ри сте Феј сбук и Тви тер. Трај но огла ша-
ва ње на ин те р не ту об у хва ћа Тви тер, Феј сбук, ажу ри ра ње 
вла сти тог бло га или веб-стра ни це, те кам па њу на јед ној 
или ви ше тра жи ли ца. Ти ме се, мо же мо за кљу чи ти, пре те-
жи то дје лат ност од но са с јав но шћу, мар ке тин га и огла-
ша ва ња се ли у вир ту ал ну до ме ну и са ма по ста је кон сти ту-
тив ни еле мент дру штве них мре жа.71

УрадуДру штве ни ме ди ји као мар ке тин шки алат,72Бојан
Пајић,пишеоФБ,Твитеруићаскаоницама(chatrooms),као
добримимоћнимПРимаркетиншкималатимааФејсбук
посебноиздвајакаодобаралатзакреирањеспецијалнихдо-
гађајаивеомакористанукризнимситуацијама.Сајтовиза
дељењесадржаја–попутДиг.ком (Digg.com),СтамблАпон.
ком(Stum ble U pon.com),Де ли шес.ко м(De li ci o us.co m),Фликр.
ком  (Flic kr.com),Ју тјуб.ко митд.,сматрапоменутиаутор,та-
кође су драгоцени за односе с јавношћу, као и промоција
путемфорума.Подстицањеиодржавањеонлајнкомуника-
цијејенеопходнодабисеоствариоконтинуираниквали-
тетанодноссакорисницима.Азатојепотребновремеи
стрпљење.

МрВеснаОпавски,директоркасајтамедијацентра,одржа-
ла је серијупредавањаИн тер нет ПР за НВО, која суби-
лапосвећена онлајнПР-у у невладином сектору.Данас је
неопходноприсуствоорганизацијенадруштвениммрежа-
мааразлогајемного–сматраОпавски-великавидљивост
рада организације,формирање јавних ставова о организа-
цијиилибренду,двосмерност,повратнаспрега,могућност
неформалнекомуникацијеитд.Кадајеречокомуникацији
путемФејсбукаважноједапокушамодастворимоонлајн
заједницеидаподстичемодијалог.Предностиимогућно-
стисубројне-догађајиседоброкотирају(обезбеђеноин-
тересовањесвихукључених),имамомогућностдатражимо

70Исто.,стр.161.
71Исто.,стр.162.
72Пајић,Б.Дру штве ни ме ди ји као мар ке тин шки алат,11.05.2013.,http://

www.scribd.com/doc/34598145/Dru%C5%A1tveni-mediji-kao-marke-
tin%C5%A1ki-alat
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мишљење заједнице о различитим темама, да спроведемо
онлајнанкету,организујемофото-конкурс,направимофеј-
сбукапликацију,исл.

Дру штве ни ме ди ји су по ста ли оба ве зан алат сва ког ПР ме-
на џе ра. Ови ала ти олак ша ва ју њи хов по сао и чи не га мно го 
ефи ка сни јим.73

Анализирајући653твитовакојисадржеречиод но си с јав но-
шћуилиакронимПР,циљрада74,којисуобјавилиистражи-
вачиодељењазакомуникацијеФабрауниверзитетауБарсе-
лони(PompeuFabraUniversity,Barcelona),биојепосвећен
дискурсуодносасјавношћунаТвитеру.Тачније,какопоме-
нутидруштвенимедијдоприносиразвојутеоријеипраксе
односа с јавношћу?Студија (2009) јепоказалада се глав-
не активности компанија у области односа с јавношћу на
платформама за нано-блоговање, воде са циљем изградње
истварањапозитивнеслике,узпостојећеканалекомуника-
ције.РезултатисутакођепоказалидајеТвитерпостаоефи-
касанканалзадинамизацијутржиштарадазаПРпослове
каоидапостојитенденцијаубрзанограстабројаогласаи
пријавазаПРпословенаовојплатформи.Такође,изненађу-
јућејемалибројтвитовастуденатаодносасјавношћу,који
траже информације у вези са студијама или коментаришу
курсевекојеслушајунафакултету.Подацидобијениуовом
истраживањупоказалисудајеTвитер,уПР-у,вишемедиј
запрофесионалнуупотребунегоплатформакојаподржава
ифаворизујетеоријскиразвојобласти,макариндиректно.

Нај но ви је ВС нај ва жни је ве сти

На под руч ју ин тер не та  мо же мо уо чи ти по све но ви мо дел 
ко му ни ци ра ња у ко јем су ак те ри ства ра ња ви је сти мно го-
бр ој ни, а уло га но ви на ра по ста је зна чај ни ја у сми слу објек-
тив ног и тран спа рент ног фил три ра ња по ру ка. У кре и ра-
њу ви је сти на стра ни сфе ре јав но сти су дје лу ју он лајн дру-
штве не за јед ни це рав но прав но с ин ди ви ду ал ним вла сни ци ма 
бло го ва, док од је ли од но са с јав но шћу у сво јој ко му ни ка ци ји 
дје лу ју – ка ко на из во ре ин фор ма ци ја, на но ви на ре, та ко и 
на он лајн дру штве не за јед ни це и вла сни ке бло го ва.75Усвом
критичкомпромишљањуновихмедија, РенатаДеметерфи
Ланчић закључује да самоуколико суприче веродостојно

73Исто,17.04.2013.
74XifraJ.andGraub,F.(2010)NanobloggingPR:Thediscourseonpublicre-

lationsinTwitter,Pu blic Re la ti ons Re vi ewNo.36,171–174,UnitedStates:
ElsevierInc.,p.3.

75DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.165.
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представљене–деловаћеистинитоипреносићеседаље.Та-
дајеједанзадатакПР-аобављен.

Као посебно занимљив феномен,Милоје Секулић истиче
трендкојинаспецифичанначинповезујеуправоофлајни
онлајнмедије – новинари користе и прате друштвенеме-
дије,свевише,каоизворинформацијаилиидејазапричу. 
До ла зи мо до за кључ ка да је у ре дак ци ја ма днев них но ви на 
уста но вље но рад но ме сто “до пи сник са дру штве них мре-
жа”…  шта је не ко “ре као на дру штве ној мре жи” - по ста-
је вест.76 Дакле,овајтренд,иаконијепредметистраживања
овогпрегледа,требаиматиувидукадасеанализирајуПР
праксаитеоријанаинтернету.Јер,подсетимосе,радијује
требало38годинададођедо50милионакорисника,теле-
визији13аинтернету–свега4 (од1990).Фејсбук је за4
годинести гаодо100милионакорисника.77

Удигиталној ери,новинари траженовеидејеиинформа-
цијенаинтернетстраницама,закључујеРенатаДеметерфи
Ланчић. С једне стране, новинари као су бјек ти из ве шта-
ва њаполаконестају,али,сдругестране,њиховаулогапо-
стаје посебно значајна, јер управо они преузимају терет
оценеверодостојностивести.Ти ме је на дје лу сво је вр стан 
па ра докс – због ин тер не та и дру штве них мре жа има мо ве-
ћу сло бо ду из ра жа ва ња и ви ше плу ра ли зма, али исто доб но 
има мо ма њу сло бо ду ме ди ја, од но сно ква ли тет них, вје ро-
до стој них ин фор ма ци ја. Дру ги па ра докс ка рак те ри сти чан 
је за ди ги тал ни са др жај јер ви је сти ко је на ста ју раз мје ном 
ин фор ма ци ја умно же ним ка на ли ма ви ше ни су ну жно и нај-
ва жни је ви је сти, не го нај но ви је ви је сти, па те мељ на мјер-
на је ди ни ца по ста је тре ну так по ја ве ви је сти, а не ње зин 
са др жај.78

Ипак,одговорностзапроценуиевалуацијуинформацијане
битребалодабудесамообавезановинаравећ,ускладуса
могућностима,идругихкорисникамреже.Утомсмислу,ве-
омајеважнаконтинуиранаедукација,не са мо о тех нич ким 
пред но сти ма и мо гућ но сти ма, не го и о на чи ни ма и кри те-
ри ји ма про цје не ква ли те те, вје ро до стој но сти и ре ле вант-
но сти ин фор ма ци ја с ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва ју, те 
ко је са ми ства ра ју и ди стри бу и ра ју.79

76Секулић,М.Излагањенасеминару:е-ПРзаНВО,Београд,Медијацен-
тар,13.02.2012.

77Исто,13.02.2012.
78DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-

di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.166
79Исто,стр.168.
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У радуКо му ни ка ци ја са ко ри сни ци ма у вре ме ну про ме на,
Томас Бломстер иХанаНајберг, (Thomas Blomster, Hanna
Nyberg),закључују,измеђуосталог,дајеудигиталном21.
векунеопходнодаорганизације,безобзиранавеличинуи
оријентацију,користеинтернетзаодносесјавношћу.Али–
ни ка ко не тре ба ис кљу чи ва ти тра ди ци о нал не ме ди је.80

Временаукојимасуактивностиодносасмедијима,уључу-
јућии га ђа ње (pitching) новинара, причамаи информаци-
јама,билеуосновиодносасмедијима,данассуочигледно
давноизанас.Традиционалниодносисамедијимагубесво-
јудоминацијууПРпланирању.Групааутораурадупосве-
ћеноманализиутицајасоцијалнихмедијанапраксуодноса
смедијима, анализиранови тренд–хва та ње медија (me-
diacatching).Наводе,измеђуосталих,ипримерекспертског
сервисаХАРО (HARO), који служиновинарима који тра-
жеинформацијеиизворе,алиизапосленимауобластиПР-
а.ХАРОгрупа јекреирананаФејсбуку,уновембру2007.
годинеаосновао ју јеПитерШанкман(PeterShankman).81
Уместоданачинерепликутрадиционалногмедија,гдеПР
посленицишаљусвојеидејезапричуновинарима,онисусе
одлучилидаподстичуновинаредаимшаљузахтевезаспе-
цифичниминформацијама.Група је једноставноформати-
рана–каолистамогућностикојасешаљемедијимакојису
сепријавилидадобијајутеинформације.Алистамедијаса
којимасарађујујеприличнодугачкаиреспектабилна.ХА-
РОтакођедопуштаобич ним људима,којисенебавепрофе-
сионалнокомуникацијом,дасеприкључеипостануиз вор.
Безнаплаћивања,овај сервисповезујемедиједиректноса
изворима,безпосредника.КадасупрераслиФБ,прешлису
намејлинглисте.Користећиих,новинарисутражилиса-
свимспецифичнесадржаје,радећинаодређенимпричама,
истовремено. Према подацима из 2009. године, сервис је
имао80000извора,30000новинараи3000упитамесечно.

Очигледно,борбазапажњуновинараимедија–остаје.Са-
мо,ПРсадатражипричекојетраженовинарикојисуреле-
вантнизањиховуорганизацију.

80Blomster,T.andNyberg,H.(2005)Co mu ni ca ting with cu sto mers in the ti-
mes of chan ge,Sweden,Lulea:UniversityofTechnology,p.32.

8128.04.2012.,http://www.helpareporter.com
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Шта је нај ва жни је што мо же те да ура ди те? 
Слу шај те82

Новетехнологије,дигитализацијаиглобалноумрежавање,
очигледносуизвршиле(иврше),снажанутицајнаодносес
јавношћу.Бројнемогућностифлексибилноги, запоједине
циљнегрупе,специфичногобликовањадигиталнекомуни-
кације,донелојеПР-у,дигиталнодоба.Но ви ме ди ји осо би-
то су ва жни на под руч ју од но са с јав но шћу, с об зи ром на то 
да уна пре ђу ју ко му ни ци ра ње, утје чу на со ци јал не про мје не, 
а у дру штву до во де и до раз во ја но вих ди мен зи ја ко му ни-
ци ра ња. Ни је слу чај ност да упра во у ври је ме раз во ја но вих 
ме ди ја ин ду стри ја од но са с јав но шћу би ље жи свој нај ве ћи 
раст.83 Односно,по сао ПР се про ме нио84, какоје,једностав-
ноисасвимисправно,закључиоДејвидМирманСкот(Da-
vidMeermanScott),наконразматрањановихправиламарке-
тингаиодносасјавношћу,уекранскојери.

Иако није једноставно да издвојимо, у закључку овог ра-
да, најважније принципе добре онлајн ПР комуникације,
јеронизависеодбројнихоколности,некаосновнаправила
суипаксасвим  јасна.Темељнаиконтинуиранаприпрема
ипланирање,квалитетаниаутентичансадржај,којићеби-
тинамењенпажљиво одабраној циљној групи, пласирање
иширењеприпремљенихинформација,доследностиверо-
достојностпоруканасвимплатформама(онлајниофлајн),
добропознавањеикреативнаупотребанових,дигиталних
технологијаисервиса,перманентнаедукација,континуира-
ноонлајнприсуствоиспремностдаусвакомтренуткуод-
говоримонапитањаизахтевекојенамкорисницишаљу...
Или, како јепрепорученоупрезентацијио значајуонлајн
односасјавношћу:Ан га жуј те се – не ре кла ми рај те се, до-
пу сти те ко ри сни ку да би ра – не дик ти рај те му.85

МетХајгуочиојејошједну,изузетноважну,димензијуон-
лајнПР-а-релевантност.Мо ра те да бу де те си гур ни да је 
све што по ста ви те он лајн ре ле вант но за ва шу пу бли ку...86
Овај аутор наводи пример - сајтАп со лут вот ке (Absolute

82The im por tan ce of on li ne PR,publishedbySharma,K.,Headstream(2008),
06.07.2013.,http://www.scribd.com

83DemeterffyLančić,R.(2010)Novimedijiiodnosisjavnošću,Me dij ske stu-
di je,Zagreb:SveučilišteuZagrebu,Fakultetpolitičkihznanosti,str.167.

84Scott,M.D.Но ва пра ви ла мар ке тин га и ПР-а,26.05.2013,http://issuu.
com/dvaidva/docs/pravila_marketinga

85The im por tan ce of on li ne PR,publishedbySharma,K.,Headstream(2008),
29.04.2013.,http://www.scribd.com

86Haig,M. (2001)The Es sen tial Gu i de to Pu blic Re la ti ons on the in ter net,
United States, Milford: Kogan Page ltd.; 05.07.2013.http://books.google.
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vodka), који је у великој мери заправо посвећен клабингу
(clubbing).И чи ни се ире ле вант ним на пр ви по глед, јер се 
вот ка ско ро и не по ми ње. Али - ни је та ко. Ова веб адре са је 
ве о ма  по се ће на јер је упра во кла бинг - те ма ко ја за ни ма њи-
хо ву циљ ну гру пу. Ако сво је он лајн ПР ак тив но сти усклади-
те са овим прин ци пи ма - има ће те пер спек ти ван е-ПР.87

Вебје,подсетимосе,великирав на тељ,и са свим ма ле, као 
и ве ли ке ком па ни је – има ју свој про стор и ме сто на ин тер-
не ту.88Инијепретераноакокажемодајеважнодаводимо
рачунаосвакојситници,кадајеречонашемонлајнпред-
стављању-одречиифотографијадоаудиозаписаимејлова
којешаљемо.Свејеважно.

Интернеттехнологијесу,дакле,смањилераздаљинеизме-
ђупубликеиорганизација.АвгустинС.Ихатор(Augustine
S. Ihator)сматрада јестратешкимпа ко ва њем информаци-
ја,њиховомзаштитомидобримпланирањемвремена,као
и контролисањем повратне комуникације и реакције – те-
жеуправљатиданас,уинформатичкојери.Ихаторпишеда
су упркос изузетно бројним каналима комуникације - још
увек потребни креативни односи с јавношћу. Јав но сти и 
да ље тре ба да их ор га ни за ци ја оба ве сти, да об ја сни, ин-
тер пре ти ра ин фор ма ци је.89Идодаједајеважнода,пошто
комуницирамо са глобалномпубликом, разумемоипозна-
јемо различите културе комуникације, да би избегли неке
грешкекојемогускуподанаскоштају.На кра ју - и ста ри 
и но ви ко му ни ка циј ски при сту пи, мо ра ју стал но да се ме-
ња ју и кон вер ги ра ју, на кре а ти ван на чин, са сво јим јав но-
сти ма, ускла ђе но и ефикаснo.90 Најзад,закључујепоменути
истраживач,кључнаобластукојојПРпрофесионалцимо-
рајудабудулидерије-пре у зи ма ње од го во р но сти за пра ће-
ње (мо ни то ринг) он лајн сер ви са, укљу чу ју ћи и огла сне та-
бле, хи ља де њуз (news) гру па ко је по сто је и сл. Иг но ри са ње 
ове пу бли ке је рав но про пу шта њу глав не пор ци је ва шег ПР  
потен ци ја ла.91

rs/books?id=18fY9OS_dIC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

87Исто,17.05.2013.
88Grimborg,M.(2006)Pu blic Re la ti ons and the In ter net,UnitedStates,Illino-

is:NorthernIllinoisUniversity,p.6.;24.06.2013.,http://marygrimborg.com/
pdfs/scholarly.pdf

89Ihator,S.A. Communicationstyleintheinformationage,in:Cor po ra te Com-
mu ni ca ti ons: An In ter na ti o nal Jo ur nal,(2001),UnitedStates:EmeraldArtic-
le,p.199-204.;25.05.2012.http://dx.doi.org/10.1108/13563280110409836

90Исто,14.06.2012.
91Grimborg,M.,нав.дело,стр.7.
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ОвдеможемодаиздвојимоједнуобластПР-а,укојојсу,мо-
жда,променекојесудонеледигиталнетехнологије,најви-
дљивије-тзв.кри зни ПР.Кри зе и ва жна пи та ња мо ра ју да 
бу ду ко му ни ци ра ни стеј кхол де ри ма и у том сми слу ин тер-
нет је дра ма тич но про ме нио ПР прак су.92 Постојемакардва
забрињавајућааспектакојасеодносенакризнокомуници-
рање– гласине селакше (ибрже) стварајуипонављају, а
вестокризисеширибрженегоикад.Информационикана-
линаинтернетусуседрастичноповећалииинформација
којањимапутујенијеуједначеногквалитета.Ка да је кри зна 
си ту а ци ја, ве ћи на љу ди ће да по хр ли на ин тер нет, да на ђе 
та мо не ку вест. И ако не ви ди ни шта о то ме -  сма тра-
ће да ком па ни ја не чи ни ни шта да про блем ре ши.93 Онда
ћепотражитивестинадругомместу,намрежи–којемогу
алинеморајубититачне.Поступајућипремаправилимадо-
брогонлајнПР-а,пожељноједамикросајт,посвећенкри-
зи,будеунапреддоброосмишљениприпремљен,пренего
штокризанаступи.Али,осимштоједоброоруђезаборбу
противкризе,интернетјеиизворновихформикриза,стога
запослениуодносимасјавношћуморајуконтинуиранода
пратештасеговориипишеоњиховојкомпанијинавебу,
на о ру жа нисолиднимобразовањемизразличитихобластии
дисциплина.Такође,веомасуважниодговарајућитренинзи
ирадионицезаПРпрофесионалце-дабикористилиинтер-
неткаосвојупредностиупотпуностиискористилипотен-
цијалемреже.

Али,вратимосепублици.Но ви ме ди ји охра бру ју ко ри сни ке 
да про мо ви шу и ну де сво је про из во де и услу ге онлајн – кон зу-
мен ти су да нас тр гов ци на ма ло на Ибе ју (e-Bay), ме диј ски 
про ду цен ти и  ди рек то ри на Ју тју бу, ау то ри на Ви ки пе ди-
ји, кри ти ча ри на Ама зон-у и Три па двај зер-у (Ama zon, Tri pa-
dvi ser)… И  ра де све ово и мно го ви ше на Мај спејс -у (My 
spa ce) и Феј сбу ку.94Чакимвишенијенеопходанкомпјутер
зато–мобилнителефониитехнологијеновијихгенерација
имтоомогућавају.95Дакле,јавностипубликасуданасвеома
захтевни,тражеаутентичностанепатетикуипропаганду.И
свелакшеибржеуспевајударазликујупрвооддругог.Е-ПР
да је са свим но ву пер спек ти ву и ин тер нет мар ке тингу. Они 

92Исто,стр.10.
93Исто,стр.11.
94Вученовић,Т.(2011)Грађансконовинарствоудигиталном21.веку,Кул-

ту рабр.132,Београд
95HennigThurau,T.,Malthouse,C.M.,Friege,C.,Gensler,S.,Lobschat,L.,

Rangaswamy,A.andSkiera,B.The Im pact of New Me dia on Cu sto mer Re-
la ti on ships,in:Jo ur nal of Ser vi ce Re se arch, (2010),UnitedStates,Arizona:
ArizonaStateUniversity
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ко ји бу ду по ку ша ва ли да им пле мен ти ра ју тра ди ци о нал на 
мар ке тин шка ре ше ња у сај бер про сто ру – бо ри ће се да пре-
жи ве. Пра ви при ступ да нас мо ра да бу де за сно ван на раз у-
ме ва њу пу бли ке и по мо ћи - да и она раз у ме вас.96

...Какосемеђусобноповезујемо,многевредностидржаве-
нацијеуступићесвојеместовеликимималимелектронским
заједницама.Мићемосесоцијализоватиудигиталномком-
шилукуукојемфизичкипросторгубиважност,авремедо-
бијадругачијуулогу...97
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ONLINEPUBLICRELATIONS

Abstract

Inthispaperaresearchwasconductedonthetopicofpublicrelations
in the digital era, especially the online one. Characteristics and
peculiaritiesofpublicrelations,thepotentialoftheworldwidewebfor
E-PRandchallengesandadvantagesofthedigitalcommunicationare
themaintopicsofthethesis.Ashortreviewofwellchosentheoretical
worksthatdefineanddeliberateonlinepublicrelationsfromacritical
pointofviewisalsopresentedhere.Thepaperanalyzesthepotential
ofthewebindialogues,publicdebatesandinteractions,aswellasthe
potentialofblogsandsocialnetworksconcerningpublicrelationsinthe
digitalXXIcentury.Theconclusioncontainsacriticalreflectionofthe

position,roleandthepotentialoftheonlinePR.

Key words: public relations, online, internet, social media, PR  
comunication, information
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Фа кул тет за ме наџ мент, Срем ски Кар лов ци
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прегледни рад

НА ЦИ О НАЛ НИ ПОР ТАЛ  
УМЕТ НО СТИ И КУЛ ТУ РЕ КАО 

ПР СРЕД СТВО
Сажетак: Циљ овог ра да је да пред ста ви је дан при мер до бре прак-
се пор та ла умет но сти и кул ту ре у Ру си ји као ПР сред ства – Ме-
га про је кат „КУЛ ТУ.РУ!“. Овај пор тал пред ста вља при мер со ци-
јал но зна чај ног про јек та укљу чи ва ња Ин тер не та у раз вој кул ту ре 
и умет но сти. Још је дан од ци ље ва овог ра да је и да пред ста ви 
иде ју срп ског на ци о нал ног про јек та раз во ја умет но сти и кул ту-
ре по мо ћу ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и Ин тер не та, ко јим би се 
фор ми ра ли ме ха ни зми сти му ли са ња и по др шке умет но сти и кул-
ту ри, про па ги ра ња до стиг ну ћа срп ске умет но сти и кул ту ре XX и 
XXI сто ле ћа, по ди за ња пре сти жа Ср би је у свет ском дру штву и 
фор ми ра ња по зи тив не сли ке зе мље, сти му ли са ња из град ње но вих 
умет нич ких про је ка та, по мо ћи у фор ми ра њу ау ди  то ри ју ма по зо-
ри шта и би о ско па кроз Ин тер нет-ча со ве, фо ру ме, кон фе рен ци је и 
сл. У ра ду се де таљ но раз ра ђу ју пер спек ти ве ова квог јед ног про-
јек та кроз све ви до ве кул ту ре и умет но сти, по чев ши са по зо ри-
штем, пре ко би о ско па, књи жев но сти, ли ков не умет но сти.... Та ко-
ђе се ука зу је на мо гућ ност са мо о др жи во сти и про фи та бил но сти 
про јек та, што је ве о ма ва жан сег мент ње го вог функ ци о ни са ња.

Кључне речи: ма сов ни ме ди ји, Ин тер нет, кул ту ра, умет ност, 
на ци о нал ни кул тур ни ин те рес, на ци о нал ни пор тал умет но сти и 
кул ту ре

Ин тер нет – ма сов ни ме диј и са вре ме но  
ко му ни ка ци о но про стран ство

Интернетиновеформекомуникацијепопутemail-а,онлајн
дискусија, chat-а, форума, онлајн заједница, извршили су
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значајанутицајнадруштвоупоследњихдесетакгодинано-
вогинформационогдоба.1

“Акостварикојекористимоиљудисакојимапроводимове-
ћи део времена, дефинишу велики део оногашта јесмо и
штабисможелелидабудемо, онда сеинформационе тех-
нологијегенералномогусматратизанајвећегкандидатана
местоглавноггуруаљудскогпонашањаXXиXXIвека“2

Интернеткаоглобалнимасовнимедијје,унекуруку,погре-
шнаодредница.Првастварједасерадиомедијукодкојег
нијесасвимјаснокомебитребалоплатитизањеговеуслуге.
Крајем деведесетих нико није остварио профит од медиј-
скогсадржајанаинтернетуиутаквимусловиманиконије
вероваодаћеинтернетикадапреузетиулогутелевизијеили
другихтрадиционалнихкомерцијалнихмедија.Ипак,даља
истраживања крајем деведесетих, указала су на повећање
интернетскепублике,пајесваприликадабителевизијске
идругетрадиционалнемедијскекућемогледаостварепро-
фитодкреацијеонлајнмедијскогсадржаја.Даље,истаис-
траживања су показала да на интернету расте коришћење
електронских причаоница и електронске поште.3 Већина
телевизија, радијских кућа и новина имају своје интернет
презентације,накојима емитујуредовандневни,недељни
илимесечнипрограмскисадржајсанекиминтерактивним
апликацијама.Собзиромнатодаинтернетомогућавабр-
жеијефтинијеемитовањеилипокретањенекепубликације,
традиционалнимедијисхватилисудабимоглидасеослоне
напостојећупубликуприликомпребацивањана глобални
медиј.

Другаствар,збогкојеинтернетнеможедасеокарактерише
каоправиглобалнимасовнимедиј јестетадајеон„осла-
бљен“ тржишнимснагама.Другимречима, свакоможеда
покрене онлајн презентацију, публикацију, емисију и др.
Међутим,идаљесупотребнивремеиновацдабисепу-
бликапривуклаизадржала,односнодабисеконкурисало
постојећиммедијима којимного лакше са постојећомпу-
бликомпрелазенаинтернет.ЊујоркТајмсуједномодсво-
јихиздањапостављапитање:„Да ли је дан ко мер ци јал ни веб 

1 РадјенастаокаорезултатистраживањанапројектукојифинансираМи-
нистарствообразовањаинаукеРС“Дигиталнемедијскетехнологијеи
друштвено-образовнепромене”,бр.47020.

2 Хинић,Д.(2003)Ин тер ак ци ја Ин тер не та и дру штве ног жи во та гра-
да Кра гу јев ца,Београд:УниверзитетуБеограду,Филозофскифакултет

3 Wallis,R.andChoi,C.J.(1996)The Im pact of Mul ti me dia on the En ter ta in-
ment Bu si ness,London
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сајт мо же да оп ста не и про спе ри ра уко ли ко ни је део не ке 
кор по ра ци је или ма кар по ве зан са не ким ги ган том?“

Удругојполовинидеведесетихгодинадвадесетогвеката-
козвана push технологија или енергичније рекламирање,
довелаједотогадасеоинтернетуразмишљакаоофунк-
ционалномкомерцијалноммасовноммедију.Отудборбаза
контроломонлајнмедијскогсадржајаикаоштојебиослу-
чајсателевизијомсрединомдвадесетогвека.Онлајнмедиј-
скигигантипочелисудафорсирајусадржајекојисураније
билидобропримљеникодтелевизијскеирадијскепублике.

Будућност интернета каомасовногмедија јошувек је не-
извеснајерсекрећеискључивоуоквиримапрофита,елек-
тронске трговинеиразвоја корпоративнихwеb in wеb ин-
транет страница.Проблемкод електронске трговине јесте
креацијапотпуносигурногмеханизмазаштитетрансакција
чимесеводећесофтверкомпаниједанаснајвишебаве.Ин-
транет је корпоративна мрежа која својим службеницима
омогућава приступ глобалној мрежи, а у исто време оне-
могућавадругимаприступинтернојкорпоративнојмрежи.
Новацсе,прематоме,такођеналазиупроизводњиинтранет
софтверских пакета. Многи аналитичари индустрије сма-
трају да би интернет требало заменити једним огромним
приватниминтранетом,којибиконтролисалиглобалните-
лекомуникацијскисавези.Данашњедискусијеоинтернету
идаљеостајуудоменуслободногпротокаинформацијаи
либерализацијетржишта.Употпуностисеизвидаиспушта
могућностдајавностодлучујеобудућностиглобалнемре-
же.Када тако сагледамо ствари, јавност текможе да уче-
ствујеупричиоинтернетукаоконзументиликаокапитали-
ста.Засадајестварврлоједноставна,будућностинтернета
одређујеоноштоћедонетинајвећипрофит.Аосновнициљ
свихпословнихсарадњићебитиконтролапреносателеко-
муникацијских производа: гласа, слике и података. Свака
теоријаоинтернетукаомедијукојићедонетиквалитативно
другачијииуједначенијитипновинарства,медијскекултуре
иполитикепоклекаојепредснагаматржишта.Одактивног
медија у служби јавности, интернет постаје електронски
медијукојемкапиталистисаопштавајупотрошачкиоријен-
тисанеподатке.Асвапричаоинтерактивностиредукована
јенатрансакцијеиелектронскупошту.Какопишемагазин
Фор ту не:„Да ле ко смо, ве о ма да ле ко од ин тер не та као јав-
не мре же ан га жо ва не за сло бо ду раз ме на иде ја.“

МаршалМаклуан јерекаода је “уметностсистемзарано
узбуњивање,којиувекможедакажестаројкултуриштаје
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почелодајојседогађа”4ЧарлиГирусвојојкњизиДи ги тал-
на кул ту ракаже:„Најављујућимултимедијалнеиинтерак-
тивнетехнологијекоједанасвладајунашимживотима,дела
Кејџаидругихприпадникапослератнеавангардекаодапо-
тврђујуовуМаклуановутеорију.“Онсматрадајетомного
мањебиорезултатспособностидасепредвидибудућност,
амноговишепоследицаразумевањатекнаговештенихмо-
гућностиновихтехнологија.5

КлодЛевиСтросје,оцењујућикакавћебити21.век,изре-
каоалтернативу:илићеонпостативеквисокекултуре,или
ћечовечанствоизумрети.6Управозато,уепохисвогбурног
развоја, информационе технологије морају активно уче-
ствоватиуразвојукултуре.Мириновнаводида„савремено
комуникационопространствосамоствараправилаиначине
општења,принуђујућикултурудаговоритимјезиком“.7Он
примећујеитодасенарушавапропорцијаизмеђу„високе“
и„ниске“културе,причемуовадругапостајемасовна,ито,
несамопоколичинисубјекатакојисууњу„увучени“,него
и по веома упрошћеномначину употребењених продука-
та.Доминирајућифактор,премамишљењуМиринова,није
смисаоиликвалитетпроизводакултуре,негосистемњего-
вограспростирања,пријема,репликације.

Дабиитзв.„високакултура“ималаширокдијапазонрас-
простирања, пријема и репликације и тако лакше и брже
стигла до конзумената, неопходно је да „проговори“ је-
зиком савременог комуникационог пространства – да се
дигитализује.

Да би се обезбедило значајније интересовање младих за
вредности „високе“ културе путем интернета потребно је
позабавитисеследећиммеђусобноповезанимциљевима:

-стварањеипостављањенамрежунеопходнеколичиневи-
сококвалитетнихиразноврснихсадржајапремавидукулту-
реиуметности,сложеностипријема,циљнојгрупиконзу-
мената,којићебитиперманентноажуриранииапдејтовани,
адигитализованибарему2Д;

4 Маклуан,М.(1971)По зна ва ње оп шти ла, чо ве ко вих про ду же та ка, Бео-
град:Просвета

5 Гир,Ч.(2011)Ди ги тал на кул ту ра,Београд:Клио
6 Према: Миринов, В. В. (2009) Савременое коммуникационное про-

странствокакфактортрансформациикултуриифилософии,y:Фи ло зо-
фи ја и бу дућ ност ци ви ли за ци је,IVРускифилозофскиконгрес

7 Исто.
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-пружањемогућностишироког,јефтиногприступакрозон-
лајнканале,укључујућиилокалненаучнеиобразовнемре-
же;

-изградитикомплексансистемактивнеоријентациједецеи
омладине (почевшиодпредшколскогузраста) за конзуми-
рањепродукатаиресурса„високе“културепостављенена
Интернету.

Један од примера добре праксе у којем су ова три циља
остваренајеирускипројекат„КУЛТУ.РУ!“

ПримердобрепраксепорталауметностиикултурекаоПР
средства-Мегапројекат„КУЛТУ.РУ!“

Основни задатак, мисија, овог пројекта јеформирање по-
зитивногпријемасавременерускекултуреиуметностикод
широкогкругаконзумената,пресвегамладих,узпомоћин-
формационихтехнологијакористећиИнтернет.

Насамомпочетку,суштинауспостављањаоваквогпројек-
табилајереализација,пресвега,разноврснихпозоришних
пројеката, а потом и других видова културе и уметности
прекоИнтернета.

Циљевимегапројекта„КУЛТУ.РУ!“билисувишеструки:

-формирањемеханизма стимулативне подршке културии
уметности,

-пропагирањедостигнућарускекултуреиуметностидруге
половинеXXипочеткаXXIвекаусвету,

-подизањепрестижаРусијеусветскомкултурномокруже-
њуузформирањепозитивнесликеземљеширомсвета,

-стимулисањестварањановихуметничкихделакојаодго-
варајумисијиициљевимамегапројекта,

-помоћприформирањуаудиторијумапозориштаибиоско-
па,

- попуњавање Интернет пространства у Руском интернет
подручјууметничкимконтекстом,

-помоћприформирањујавногмњења,усмереногнаподр-
шкукултуреиуметности,

-проширењемогућностизаједничкоградасадијаспором,

- јачањемеђународнихкултурнихвезаорганизовањемин-
терактивнихконтакатапредставникауметничкеикултурне
интелигенције.

Конкретнизадацимегапројектасу:



193

О. АРСЕНИЈЕВИЋ, Љ. БУЛАТОВИЋ и Г. БУЛАТОВИЋ

-распростирањерускекултуреиуметностиуРусијииучи-
тавомсвету

-стварањемедијатекерускекултуреиуметностинаИнтер-
нету,

-информисањеокултурномживотудијаспоре,

-противтежасубкултуриикичунаинтернету,

-коришћењеинтернетакао још једногмоћногобразовног
канала,

-испитивањеианализановихтехнологијафиксацијеире-
продукцијеуметничкихдела,

-изградњаинформационогресурсазапружањесвеобухват-
нихинформацијаокултурнимдогађајимауРусији: видео
материјалиифотографије,критике,снимљенеиуживопре-
ношенепредставе,концерти,фестивали,форуми.

Струк ту ра ме га про јек та

Идејнитворац,организатор,координаториизвршилацмега-
пројекта„КУЛТУ.РУ!“јеневладинаорганизацијаподистим
називом.Овуневладинуорганизацијуосновалисупознати
рускикултурнипосленицииуметници,којисувеомаактив-
ноукључениусвесегментепројекта.

Од организација у мегапројекат су укључени, уз потпуну
подршкуМинистарствакултуре:

- ФГОУ „Интерстудио“ која се бави образовном делатно-
шћу, директним контактима са ствараоцима културних и
уметничкихделаиорганизацијомнекихпрограма,

- Институт за развој савремених образовних технологија,
којипружатехничкуподршку,снимањеипостављањеви-
деоматеријаланаИнтернет,

-ФирмеГИВЦиФАККкојепредстављајутехничкуподр-
шку,

-СтудиоАртемијаЛебедевакојипомажеорганизацијупро-
јеката, пружа подршку сајту мегапројекта (дизајн, марке-
тинг,ПРиправнапомоћ).

Моглобисе,справом,рећидамегапројекат„КУЛТУ.РУ!“
представљаодличанпримерефективногиефикасногјавно-
приватногпартнерстваукултурнојсфери.
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Мо гућ но сти ме га про јек та  „КУЛ ТУ.РУ!“

„КУЛТУ.РУ!“представља јединствену комбинацију струч-
нихзнањаиконтакатауобластикултуресаједнестране,као
ибогатоискуствоукоришћењусавременихкомуникацио-
нихтехнологија,одкојихсунекепримењенепрвипутуРу-
сији.Осимтога,„КУЛТУ.РУ!“иманеопходнуматеријално-
техничкубазузасвојенесметаноделовање:видеоснимање,
озвучење,монтажне јединице.Иконачно,намегапројекту
„КУЛТУ.РУ!“радевисокопрофесионалнименаџери,режи-
сери, оператери, дизајнери звука, видеоинжењери, интер-
нет-техничари–штоомогућавапромоцијукултуреиумет-
ностинаИнтернетунанајвишемнивоуквалитета.

Овај мегапројекат се, осим самофинансирања, финансира
и из државног буџета (Министарство културе, Федерална
агенцијазакултуруикинематографију),одспонзора,дона-
тора,чланарина...

Уни кат ност ме га про јек та „КУЛ ТУ.РУ!“

„КУЛТУ.РУ!“јепрвиусветууоктобру2004.користиоИн-
тернетзадиректанпреноспозоришнихпредстава.Првиу
светусуорганизовалипозоришниинтернетфестивалузди-
ректанпреноснаступа са различитих сајтованаИнтерне-
ту.„КУЛТУ:РУ!“јепочеоинастављаактивноистраживање
брзог напретка области комуникационихимедијских тех-
нологија,асветоуфункцијиразменеинформацијаизмеђу
делатникакултуреиконзуменатарускекултуреиуметности
какоуРусијитакоиучитавомсвету.

Шта ка же ста ти сти ка

Задвегодинепостојања„КУЛТУ.РУ!“јеуспеода:

-прикаженаИнтернетувишеодстозаписапозоришнихи
телевизијскихспектакалаукојимасуучествовалинајвиђе-
нијиуметницииделатниципозориштаифилма,

-организујеиреализујетрифестивала„Театралнапаучина“
(вебтеатра)удиректномпреносу,

-пренесеоко50позоришнихспектакала,међународнихфе-
стивала,циркускихидругихпредстава...

Важнојенапоменутидајенајвећапосећеностувремефе-
стивала“Вебтеатра”,каоитодасеонаизгодинеугодину
повећава.
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Иде ја раз во ја на ци о нал ног пор та ла  
умет но сти и кул ту ре 

Ди ги та ли за ци ја срп ске кул ту ре и умет но сти

Националницентарзадигитализацијуоснованје2002.го-
дине. Његови оснивачи су: Археолошки институт САНУ,
Архив Србије, Југословенска кинотека, Математички фа-
култет,Математички институт САНУ,Народни музеј, На-
роднабиблиотекаСрбије,Републичкизаводзазаштитуспо-
меникакултуре.

До сада је организовао или учествовао на великом броју
конференцијаодигитализацији.Осимтога,овајнационал-
ницентарјепокренуонеколиковеомазначајнихпројеката
изобластидигитализацијекултурнебаштинеСрбије:

- Електронски каталог непокретних споменика културе у
Србији;

-ДигиталнаНароднабиблиотекаСрбије;

-Извештајопројекту0013“Развојстандардазадигитализа-
цију,рачунарскоархивирањеирестаурацијукултурно-исто-
ријскихдобара”МНТСрбијезапериод2002-2004;

- Дигитализација и презентација средњевековних српских
манастира,пројекатподржанодстранеУНЕСКОParticipa-
tionProgramme2004/2005;

-Виртуелнабиблиотека;

- Предлог пројекта Дигитализација културне и научне
баштине;

-Громановалбумфотографија1876-1878;

-Старекарте,гравиреифотографијеиззбиркеМузејаграда
Београда;

-Снимаки анализа стањауустановамакултуреуСрбији
ипредлогстратегиједигитализацијенационалнебаштине;

-ПројекатСакралниобјектиТоплице;

-ПројекатВиминацијум;

-ЈугословенскинационалникомитетМеђународногсавета
музеја(YUICOM)8.

Националницентарзадигитализацијуиздајесвојупублика-
цијуПре глед На ци о нал ног цен тра за ди ги та ли за ци јуидаје

8 Подаципреузетисасајтаhttp://www.ncd.matf.bg.ac.rs
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кориснелинковенапубликације:Ар хив, Ар хив ски пре глед, 
Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је, Di gi CULT но во сти.

Наведенипројектиуказујунанепобитнучињеницудаједо
садаурађеномного.Многонанивоунаукеиструке,малона
популаризацијииукључивањумладихучитавпроцесди-
гитализацијеињиховојпартиципацији.Удаљемизлагању
навешћемопотврдезаовунашутврдњу.

ПројекатРасткојенајстаријипројекатдигитализацијесрп-
скекултуре,основан1997.Досада јеобјавиовеликиброј
дела, углавном потпуно дигитализованих као текст. Осим
књига,дигитализујеикраћетекстове,фотографије,стрипо-
веидругадела.ПројекатРасткоподељенјена19регионал-
нихпројекатаодкојихјесвакипосвећенпосебнојкултури
исрпскимкултурнимвезамасањом.Поредовихпројеката
имаибиблиотекепосвећенепојединачнимауторима,апру-
жаподршкуимањимпројектима,каоштојеЕнциклопедија
Банатера.

ДигиталнабиблиотекаНароднебиблиотекеСрбијесадржи
великибројдигиталнихиздања,алисуонамахомдигитали-
зованеслике,безтекстуалнедигитализације.Највећиброј
издањајенезаштићенауторскимправима,алиимаииздања
објављенихуздозволуаутора.

Постојијошнизмањихпројеката,пообиму,дигиталнихби-
блиотекапоградовимаСрбије,Антологијасрпскекњижев-
ности,каоиразнипројектидигитализацијеванСрбијекоји
уоквирусвојихактивностидигитализујуиобјектесрпске
културнебаштине(Googlebooks,Millionbooksproject...)

Кон зу мен ти, про из во ђа чи, еду ка то ри

Појаваинтернетаипроцесаглобализацијеизнедрилисуи
концептдоживотногучења.КакокажеАлвинТофлер:„Не-
пи сме ни 21. ве ка не ће би ти они ко ји не зна ју да пи шу или 
чи та ју, не го они ко ји не мо гу да уче, од у че и по но во уче.“

Појава глобалног комуникацијског система, глобалнемре-
же,омогућиланамјепродукцију,дистрибуцијуиконзума-
цијусвихобликаинформацијаодмахисада.Грубоговорећи,
интернетделујекаоједанаутопутинформација,каонекаква
уређена анархија. Као и свакимедијски систем до сада и
интернетјетржиштезакојесеводежестокеборбе.Збогто-
гаћемосеуовомпоглављубавитипонашањемконзумената
онлајнмедијскогсадржајакултуреиументностикакобисмо
добилијаснијусликуотомеко,шта,зашто,где,кадаикако
чининаинтернетуилипомоћуинтернета.Кључнојеразу-
мети,датакокажемо5W’с-аинтернетконзумената,билода



197

О. АРСЕНИЈЕВИЋ, Љ. БУЛАТОВИЋ и Г. БУЛАТОВИЋ

говоримосановинарскогаспектапроизводњесадржајаили
саекономског,маркетиншког,аспектатепроизводње.Тако-
ђе,истраживањатаквогтипаважнасуизаљудекојиедукују
о природимедија имедијских система. Релације које смо
проучавалиуовомрадусуонекојеповезујуедукаторе,про-
извођачеиконзументетрадиционалногионлајнмедијског
културногиуметничкогсаржаја.

Погледајмопирамидуконзуменатамедијскогилионлајме-
дијскогсадржаја9:

Нивои који се налазе између две крајности су кључни за
успешну производњумедијских садржаја културе и умет-
ности.Врло их је важно детектовати.Са друге стране, за
едукаторе је важнодарадена томедаододређеногброја
конзумената, тачније од „посматрача“, едукују „играче“.
Едукаторимајециљ,условноречено,повећатибројактивне
мањине.Засамеконзументеапсолутнојеважнодасусве-
сни у комнивоу се налазе и да стекну навику да раде на
себикакобидостигливишенивое.Јединотакоповећавасе
квалитативан стандард производње и конзумације медиј-
скогсадржаја,акрозквалитетнуедукацију.Погледајмоса-
дагрубудетекцијунивоаконзуменатакојисеналазеизмеђу
„посматрача“и„играча“:

9 www.i-e-on.com

Слика1.Пирамидаконзуменататрадиционалног
илионлајнсадржаја
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Ниво конзумената означен са „прелетим“ на интернету
предузима следеће акције: кратке посете одређеним стра-
ницама, сурфовање без одређеног циља, интернет „лута-
лице“. Нивои означени са „конзумирам“ и „прочитам“ на
интернетукарактеришефокуснафотографије,видеомате-
ријалитекст.Конзументиозначениса„сачувам“,„делим“
и„оцењујем“сусклониданаинтернетуфокусирајуодре-
ђенисадржај,оценегакаокориснимиспремеганаодређе-
ниначин(bo ok markислично).Такође,тиконзументиимају
тенденцију да садржај поделе са осталим корисницима и
да активно учествују у анкетама, гласају за чланке, фото-
графијеивидеоматеријале.Последњадванивоаконзуме-
ната,„коментаришем“и„предлажем“учествујуукреацији
онлајнсадржајананачиндапишуауторима,активнисуна
форумима,предлажутеме,објављујусопственематеријале,
ентузијастисуиактивни.

Ово значидаимамногопосла за едукаторе који треба да
образујугенерацијекојеће,нанајправилнијимогућиначин,
знатиискориститиприродуинтернетакаомедија.Истота-
ко,оникојисебавепроизводњомонлајнсадржајамогуза-
кључитиукомсмерудаидусапласирањемиобликовањем
производа.Природајестваридаћеновегенерацијеконзу-
менатабитисвезахтевнијеизахтевније.Узправилнуедука-
цију,можемосенадатиподизањуквалитативногнивоаком-
плетнеконзументскепопулације.

Демократичностинтернетадовелаједоповећањанеповере-
њакодпублике,односноконзумената.Јошједномсепока-
залодајесржинтернета:једнакамогућностзаучествовање
уњему као медију за све, двосеклимач.У смислу тржи-
шта,интернет јенемилосрданињеговапублика јестедео

Слика2.Слојевиконзуменатамедијскогионлајн
медијскогсадржаја
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глобалногсела,алијеистотаковрлоразличитихзахтеваи
очекивања.Опстанакнаинтернетузахтевапознавањесво-
јихконзумената,познавањењиховихнавика,ализахтеваи
опредељењезаодређенугрупацијуконзумената.

Интернетјепрвенственоглобалникомуникацијскисистем.
Системкојиуспешнокомбинујеинтерперсоналну(директ-
ну)имасовнукомуникацију.Другимречима,интернеткао
глобалникомуникациониалатисистемможедасекористи
дискриминативно–комуникацијавезаназаодређенепоје-
динце,аможедасекористиинедискриминативно–кому-
никација упућена већембројуљуди.Такође,интернет као
средство глобалне комуникације комбинује једносмеран и
двосмеранутицајнаучесникетекомуникације.Интернетје
масовнимедијизбогтогаштоимакарактерузајамности,ин-
терактивности.Такарактеристикаје јошувекнајјачиадут
светскемреже.10Претпоставкакарактеристикеинтерактив-
ности јесте повећана активност корисника, насупрот тра-
диционалниммедијимакојиседоводеувезусапасивним
схватањем публике. Активност корисника коју омогућава
интернет огледа се у осећају слободе, контролеи ангажо-
ваности.Конзументионлајнсадржајамогусамидабирају
садржај, да интерагују са њиме, могу да имају активнији
приступуопште.

Последицатаквогстањаконзумената,притомеприпадника
генерацијакојесуодмаленаокруженеитрадиционалними
новиммедијима,јестенедостатакедукацијеоприродико-
ришћењамедијауопште,ифокуснамедијекаоизвореднев-
недозезабаве.Ипак,добрастранаокруженостимедијима
од најраније доби јесте чињеница да те генерације лакше
ступају у саживот са медијима и технички су способније
даихкористе.Потребнојесамодоброусмеритипостојеће
свестиспособностикаквалитетномодносупремамедијима
иефектномкоришћењуњиховихмогућности.

Едукаториимајупунерукепосла,да такокажемо.Опште
јепознатода јепотребазамултидисциплинарнимпроуча-
вањеммедијакаоделанаукеодруштвувелика.Нарелаци-
јиедукатор–конзументпотребнојерадитинаконкретним
активностима које се тичу природе коришћења интернета
каомедија ињеговог садржаја.Програмизучавањамеди-
јакаоделадруштвененауке требалобидадоприносиак-
тивирањуновихгенерацијаконзуменататакода,осимшто
релативно успешно самостално бирају, користе, снимају
иделеодређенесадржаје,бару једнакојмериучествујуу
креацијионлајнсадржаја,усмислуобјављивањатекстова,

10www.bos.rs/cepit/e-volucija
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видеоифотоматеријала,тражењаалтернативнихизвораин-
формацијаиизбегавањаопасностикојеинтернеткаомасов-
нимедијноси.Првициљедукатора јестедаконзументеи
посленике културеизбаве из нивоамејнстримкоришћења
интернета,којејеслично„коришћењу“традиционалнихме-
дија.Овдеодмахможемонадовезатитеоријскудилемука-
рактеристикеактивностинаинтернетуиактивностипрема
традиционалниммедијима.Интернеткаомедијнудиједна-
кумогућностзаучествовањеуњеговимсадржајимазасве,
којитожеле,наравно.

Посветићемо се сада мало више релацији едукатор –
произвођач.Апсолутниимперативонлајнкултурејестепру-
жањештовишемогућностизаконзументедакомуницирају
са садржајем, аутором,медијемидаучествујуу креацији
садржаја.Традиционалнеформепрезентацијеинформација
нису довољне.Потребно је сваку објављену информацију
„отворити“потенцијалнојонлајнпублици.Претпоставкаје
даподизањемквалитетапласирањаонлајнсадржаја,поди-
жесеиквалитетконзумацијетогсадржаја.Временоммо-
жемоочекиватидаћесекарактерактивностипремаонлајн
медијимаисадржају,заистаразликоватиодактивностипре-
матрадиционалниммедијимаисадржају.Активнијиоднос
произвођачапремасадржајукојипрезентује,утицаћеина
активностпотенцијалнихконзуменататогсадржаја.Интер-
нет се брже прилагођава традиционалним медијима, него
они њему. Ту је шанса опстанка традиционалних медија.
Погледајмосадајошједнурелацијуедукатор–произвођач,
онукојасебавитржишнимаспектомпласирањаонлајнин-
формација. Говоримо о маркетингу. Интернет је глобални
либераланмедиј,саконзументиманајразличитијихсхвата-
њаокупљених,условноречено,наједномместу,тачнијеу
једномпростору.Ранијеурадудотаклисмосеопштескице
пласирањамедијског производа онлајн. Бити присутан на
интернетудалекојеоддовољног.Задобијањеповерењакон-
зуменатаонлајнмедијскогсадржајаи,јошважније,задржа-
вањетогповерењадалекојекомпликованијенаинтернеттр-
жишту,негоуусловима,датакокажемо,обичногтржишта.
Оникојисеедукујузабављењеонлајнмаркетингомпосебно
морајубитиобученизасегментацијуиизборконзумената,и
јошважније,заинтераговањесатимконзументима.Прича
јеиста,циљједаод„посматрача“постане„играч“онлајн
информацијеилимедијскогпроизвода.Основнимаркетинг
алати(адвертајзинг,СЕМмаркетинг)утичунанајнижени-
вое конзумената онлајн медијског садржаја. Маркетинг
алатикојипружајуосновнемогућностиинтераговања(fun 
pa ge,присуствонадруштвениммрежама)утичунасредње
нивоеконзумената,онекојипрочитајусадржај,сачувају,по-
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деле, оцене.Маркетинг алати који садрженапреднијемо-
гућностиинтераговања–онлајнактивизам,друштвеноод-
говорнопословањенамрежи,отворениконкурси,отварање
форума,дискусионихгрупа,утичунаконзументе„играче“.

Пер спек ти ве раз во ја про јек та на ци о нал ног 
порта ла кул ту ре и умет но сти

Ускладусасвимреченимупретходномпоглављуможесе
закључитидасуперспективепројектанационалногпортала
културеиуметностиСрбијевезанесаколичиномиучеста-
лошћупреноса,каоисатиповимадогађајакојисепреносе.

Стогаможемо говорити о задацима којеморају извршити
произвођачикакобидошлидосвојихконзуменатананајбо-
љимогућиначин.Потребнојеовезадаткеподелитиунеко-
ликосегмената:

Позориште,

Филм,

Књижевност,

Осталеуметности.

Позориште

Дабипроизвођачипридобиликонзументезаонлајнконзу-
мирањепозориштасматрамодајепотребно:

- развити годишње онлајнфестивале који ће постати тра-
диционалнии директно сепреносити 2-3путанедељноу
периодудешавања,теемитовативидеоснимкенајбољихдо-
маћихпредстава(Стеријинопозорје,Инфант,Битеф...),

-имплементиратинајбољесавременевидеопродукције за
емитовање,коришћењенапреднихтехнологијаустандарду
снимањаХДТВ,прилагођавањеонлајнприказазаприкази-
вањенателевизији,чимесерадипосреднимаркетинг,

-креиратибиблиотекенајбољихсавременихснимаканасту-
паи„златнифонд“позоришнихпредстава,каоиомогућити
приступтимфондовима,

-креиратимеморијалнесајтовепосвећенеделимавеликих
личностисрпскогтеатраXXиXXIвека,

-креиратидистанце– le ar ningрадионицесапознатимде-
латнициманационалногтеатра,

-отворитимајсторскекурсевеифорумезаобукукорисника
за перцепцију позоришних представа, дискусију садржаја
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изабранихпредставакојеодговарајумисијипројекта,зако-
муникацијуизмеђукорисникаиедукатора,

-помоћиустварањуновихпредставаипроизводаузпомоћ
савременихинформационихтехнологија.

Филм

Све чешће смо сведоципиратских копија значајних умет-
ничких филмова, најчешће холивудске продукције, али и
онеевропскеидомаће.Задокументарнифилмпостојимање
интересовањеширепублике,тејезбогсвеганаведеногпо-
требноучинитиодређенекораке,какобисе,нарочитомлађа
публикаприволеланаквалитетнепројекцијеиуметничких
идокументарнихфилмова, нарочито домаће кинематогра-
фије.Сматрамодабиједноодрешењабилодасенаинтер-
нетпорталудигитализованекултурнебаштинеСрбије:

-редовноемитујунајзначајнијаостварењасавременеумет-
ничке и документарне домаће кинематографије, узмогућ-
носткоментарагледалацанаконфилмаи,чак,комуникацију
санекимодактераприказаногфилма(редитеља,сценари-
сте,глумаца,костимографа,монтажера...),

-организујуинтернетфестивалинајбољихрежисераиглу-
мацаСрбије,безобзиранавременскипериодстварањафил-
ма,

-преносифилмова,церемонијаотварањаизатварањафилм-
скихфестивалаикоментариикритикенафорумуодотич-
ном фестивалу и пратећим догађањима, са могућношћу
предлогаунапређењаорганизацијеисл.

-формирањеотвореногфорумазадискусијуоразвојунаци-
оналнекинематографијесафацилитатором,

-дистрибуцијаизабранихостварењамладихаутора,ипро-
фесионалацаиаматера,наконкурсунационалногдигитал-
ногпорталапрекоканаламобилнетелефоније,самогућно-
шћугласањазанајбољифилм,сценарио,режију,глуму...

- формирање кинотеке најбољих савремених филмова и
“златногфонда”националнекинематографије,каоимогућ-
ностдоступноститомфонду,

- формирање меморијалних сајтова, посвећених стварала-
штвувеликанимасрпскогфилма,

-покретањефилмскешколезапочетникауонлајнрежиму,

-стварањеновихфилмскихпројекатаузкоришћењенајса-
временијеинформационеифилмскетехнологије.
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Књи жев ност

НегропонтусвојојкњизиБи ти ди ги та ланјош1995.године
кажедајеинформативнамагистраламноговишенегопре-
чица ка свакој књизи уКонгресној библиотеци, те да она
стварапотпуноновуглобалнудруштвенузаједницу.Диги-
талнисветпружановеслободеимогућности,алидоносии
новеопасностииизазове.11Дабисмомогућностииизазове
издиглинапиједестал,аопасностисвелинаминимум,кроз
пројекатдигитализацијесрпскекултурнебаштине,користе-
ћисемоделомкомуникацијеА.Тјудора12,можемоучинити
даинтернеткаомедијнебудесамопасивни,негопотпуно
интерактивниканалинформација.Наовајначинучиниће-
модаизрека:нисмооноштачитамо,већонокакочитамо,
будетумаченанасасвимдругачијиначин.Савременичовек
гуши се у преобиљу свакојаких информација и публика-
ција, а гладан јеистинског знања.Какоуинформационом
морубезобалапронаћиправу,истинитуинформацијуили
заиста вредну публикацију?Која нам вештина отвара пут
заодабирањерелевантнихинформацијаизнањаизбујице
податакакојимасмопреплављени,кадаписменост21.ве-
ка обухвата комплекс нових и међусобно испреплетених
вештина и способности: рачунарску, дигиталну, медијску,
информациону...“13Младиљудипоседујунекеодовихпи-
смености,адигиталносуписмени,реклобисе,одрођења.
Стогаимкњижевност,апознатонамједавеомамалочитају
истогаимајувеомасиромашанречник,крозовакавпројекат
можемоприближитиговорећињиховимјезикомнаследећи
начин:

-Организација песничких фестивала у онлајн режиму, са
књижевнимбардовима,

-Презентација нових књига уз директну комуникацију са
ауторимаииздавачима,

- Организовање критичких сесија савремене националне
књижевностинаспецијалномфорумуузучешћефацилита-
тора,

-Информисањеоновимиздањимасакоментарима,

- Дистрибуција савремене књижевности преко мобилних
мрежа,

11Негропонт,Н.(1998)Би ти ди ги та лан,Београд:Клио,стр.236.
12Клосковска,А.(2001)Со ци о ло ги ја кул ту ре,Београд:Чигојаштампа
13Вучковић,Ж. иСтокићСимончић, Г. (2011)Дигиталне библиотеке и

друштвенообразовнепромене,y:На пу ту ка до бу зна ња,СремскиКар-
ловци:Факултетзаменаџмент
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- Изградња меморијалних сајтова, посвећених стварала-
штвувеликихсрпскихписацаXXиXXIвека,

-Организовањеонлајнкурсевакреативногписања,

-Организовање заједничког писања кратких прича узмо-
гућностперманентнихизменаиразличитихзавршетака,

-Организовањетакмичењамладихкњижевнихстваралаца
самогућношћуизбoранајбољеприче,песме,збирке,рома-
на...

-Организовањефорумасакритичкимосвртомнаекраниза-
цијукњижевнихделаузфацилитатора.

-Формирањебиблиотекеспецијалнекњижевностиоумет-
ностиикултури,премавидовимакултуреимогућностдо-
ступностикорисницима.

Оста ли ви до ви кул тур ног ства ра ла штва

Осталивидовикултурногстваралаштвамогубитипредста-
вљеникрозовајпројекатнаследећеначине:

-Организовањедиректнихпреносаиодложеногемитовања
најзначајнијихдогађајаукултурномживотуСрбије,

-ФормирањеархивадогађањакултурногживотаСрбијеи
могућностдоступностипублици,

-Иницирање,покретањеиреализацијауметничкихпроје-
катасредствимасавременеинформационетехнологије,што
можебитинарочитоинтересантнозамладупопулацију,

-Организацијасеминара,округлихстоловаирадионицау
онлајнрежиму,нарочитоизобластимедијскеидигиталне
писмености,каоиизсвихвидовакултурногстваралаштва.

Овакав једанпројекатдигитализације српскекултурнеба-
штинебиобиупотпуностиинтерактиванипретвориоби
пасивнеконзументеуактивнеиличакствараоцеикоауто-
ре.ПројекатбиомогућиопотпунуреализацијуЕверетовог
моделадифузијеиновацијауобластикултуреиуметности,
премакојемједифузијапроцесукомесеиновацијакому-
нициракрозодређенеканале,крозвреме,међучлановима
друштвеног система. То је посебна врста комуникације, у
којојсепорукебавеновимидејама.Комуникацијајепроцес
у коме партиципанти креирају и деле информације,међу-
собно,дабипостиглиразумевање.14

14Everett,M.R.(2003)Dif fu sion of In no va ti ons, 5thEdition(Paperback),New
York:DivisionofSimonandSchuster,p.5-6.
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Уме сто за кључ ка о пер спек ти ви и са мо о др жи-
во сти про јек та на ци о нал ног пор та ла кул ту ре и 

умет но сти

Перспективепредложеногпројектаогледајусеунајразли-
читијимвидовимаиформамаинтеракцијепорталасаконзу-
ментима,произвођачимаиедукаторима.

Навешћемосамонекеодњих:

-иницирање,покретањеиреализацијаонлајнмастер-курсе-
вазаредитеље,теоретичареиисторичареуметности,

- иницирање, покретање и реализација онлајн специјали-
стичкихкурсевазаобукустуденатаизобластиуметности,
културеимедија,

-иницирање,покретањеиреализацијаусарадњисамузич-
кимшколамаивртићимазаонлајнобукудеценајнижегуз-
растазапријемпозоришногсадржаја:учењејезикапозори-
шта,интерактивнипрограмизаученике,експериментални
часови за обуку пријема уметничких дела и на тај начин
формирањаактивнихгледалацаислушалаца,

-иницирање,покретањеиреализацијаонлајнпрограмаобу-
ке за дефицитарнепрофесије у културии уметности кроз
мастер-курсеве,конференцијеиинтернетпортал,

-иницирање,покретањеиреализацијаонлајнпрограмаобу-
кезаменаџереукултури,уметностиимедијимакрозпред-
узетничкуперспективу.

-услужноснимањеипродукцијауметничкихикултурних
садржајауземљиииностранству.

Овипрограми,изузевонихзанајмлађе,билиби,узодређе-
ну,прихватљивуфинансијскунадокнадуполазникаиомо-
гућилиби,измеђуосталихизвораприхода,самоодрживост
пројекта.

Са мо о др жи вост је ве о ма ва жна

Сматрамодабииницијалникапиталмогаода сеприкупи
оддонација,спонзора,Министарствакултуре,Секретарија-
такултурепокрајинеилокалнихсамоуправачијибуџетито
дозвољавају,тевеликихкорпорацијакојебинашлеинтерес
засарадњусаоваковажномнационалноминституцијом,а
дабиудаљемживотупројекатмораодабудесамоодржив.
Стогајенеопходнода,осимугледнихкултурнихинаучних
посленика,уовајпројекатбудуукључениипредузетниции
менаџери,којизнајукакобиовајпројекатмогаодасеводи
каоправипредузетничкиподухват.
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Већинастручњакасеслажеданепостојиоптимални“ди-
зајн”оваквогпројекта,којипредстављасвојеврснидигитал-
ниинкубатор,којибигарантоваоњеговууспешност.Према
запажањимаМаркРипенауспешностјемогућепосматрати
надваосновнаначина:

-могућностисамоодрживостикрозконтинуиранопружање
услуга,

-крозуспешностпословањаполазникаспецијалистичкихи
мастеронлајнкурсева,тењиховихпотоњихпројеката.15

Самоодрживост овог пројекта је условљена добрим упра-
вљачким способностима менаџмента, дугорочним финан-
сијскимциљевима,стабилномисталномподршкомлокалне
или регионалне заједницеи оснивача, укључујућифинан-
сијску,правну,управљачку,техничкуисвакудругуподршку.

Оноштоможепредстављатипроблемјеизузетнонизакно-
вомедијскеидигиталнеписменостинашегстановништва,
асамимтимиконзуменатасадржајакултуреиуметности,
а такођеинизакнивопредузетничкеклимеитопоготово
међу младим људима, а и неувиђање значаја оваквог по-
словногподухватазаширудруштвенузаједницу.16

Чињеницеипредлозиизнетиуовомрадусамосупочетак
неслућенихмогућностикојенамотварановодигиталнодо-
ба.Оноштосенамећекаоследећикоракјестеистраживање
потребаконзуменатаитопрвенственомладиход15до30
година,какобисмоштобољемоглиодговоритинањихове
потребеикаоедукаториикаопроизвођачи.

15Ripen,M.(2002)Lin king tec hno logy and you,STACenter
16Арсенијевић,О. и Вемић,М. (2011)Пословни инкубатор као фактор

привредногразвојаСрбије,Ин ду стри јавол.39,бр.3,Београд:Економ-
скиинститут,стр.153-174.
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OljaArsenijević,LjiljanaLj.BulatovićandGoranBulatović
FacultyforManagement,SremskiKarlovci

NATIONALARTANDCULTUREPORTALASAPRTOOL

Abstract

The aimof this paper is to present an exampleof best practiceof a
RussianartsandcultureportalasaPRtool–theMegaproject„KULTU.
RU!“.Thisportal isanexampleofasociallysignificantendeavor to
includetheInternetintothedevelopmentofartsandculture.Another
goalof thispaper is topresentan ideaforaSerbiannationalproject
fordevelopmentofart andcultureusing ITand the Internet to form
the mechanisms for stimulation and support to arts and culture, for
promoting Serbian art and culture of the XX and XXI century, for
buildingoftheSerbianreputationgloballyandforformingofapositive
imageofthecountry,stimulatingcreationofnewartprojects,assisting
in building theatre and cinema audiences by the Internet classes,
forums,conferencesetc.Thepaperconsidersindetailtheperspectives
ofsuchaprojectintermsofallformsofartsandculture,startingfrom
the theatre, cinema, literature, art etc. It also points to the possible
self-sufficiencyandprofitabilityofsuchaprojectasaverysignificant

elementofitsfunctioning.

Key words: mass media, Internet, culture, arts, national cultural  
interest, national arts and culture portal of arts and culture
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Uni ver zi tet Me di te ran, Fa kul tet vi zu el nih umjet no sti, Pod go ri ca, 
Cr na Go ra
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  UDK 659.3/.4

                   316.774/.776
pregledni rad

PR I ME DI JI – PO SRED NI CI ILI 
KRO JA ČI DRUŠ TVA

Sažetak: Pro ble mi u kon cep tu a li za ci ji i de fi ni sa nju od no sa s jav no-
sti ma i raz vo ja pro fe si je PR iz tri de se tih go di na proš log vi je ka po tra-
ja li su, evo i do da nas, u na po ri ma prak tič nog i te o ret skog odva ja nja 
ove pro fe si je-di sci pli ne od po is to vje ći va nja sa no vin skim agen ci ja ma 
i pro pa gan dom kao i ne kim dru gim pro fe si ja ma i di sci pli na ma po put 
no vi nar stva, so ci o lo gi je, is tra ži va nja, eko no mi je, mar ke tin ga, po li ti ko-
lo gi je. Raz li či ti pri stu pi u de fi ni sa nju PR-a i pro fe si je ''pu blic re la ti ons'' 
su ne mi nov nost poš to još ne po sto ji je din stve na de fi ni ci ja ko ja bi ob-
u hva ti la sve aspek te, ak tiv no sti, za dat ke, ten den ci je, ci lje ve i pod ruč ja 
sa dr ža na u ovoj pro fe si ji. Po seb no je in te re san tan pri stup od no sa sa  
jav no sti ma, no vi nar stva i dr ža ve u sa vre me nom druš tvu, ne sa mo na 
glo bal nom ni vou i u raz vi je nim dr ža va ma, ne go i u ze mlja ma u tran zi-
ci ji. Ka kva je ulo ga me di ja kao moć nih po sred ni ka i PR-a kroz me dij ske 
ma ni pu la ci je, lo bi sta i dru gih kro ja ča PR-a i me di ja ali i druš tva, kao 
i pro mjen lji vi tren do vi PR kom pa ni ja i lo bi sta ko ji dje lu ju u taj no sti 
(po put onih iz gru pe Bil der berg) bu du ći da struč nja ci PR sma tra ju da 
naj bo lji PR ne osta vlja ni ka kve tra go ve.

Ključneriječi:od no si s jav noš ću, ko mu ni ka ci ja, lo bi ra nje, novinarstvo, 
jav na sfe ra

Uvod

Poistovjećivanjeodnosasjavnošćusanovinskimagencijamai
propagandom,početkomprošlogvijeka,kaoisanekimdrugim
profesijamaidisciplinamapoputnovinarstva,sociologije,istra-
živanja,komunikologije,politikologije,ekonomije,marketinga.
idanas jevrločesto.Zbogtogasui različitipristupiudefini-
sanju PR i profesijepu blic re la ti ons, jer ne postoji jedinstve-
nadefinicijakojabiobuhvatilasveaspekte,aktivnosti,zadatke,
tendencije, ciljeve i područja sadržana u ovoj profesiji.Da bi
spoznalisuštinuodnosasjavnostimaiulogemedijaneophodno
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je analizirati PR i isprepletenost veza s timdisciplinama.Po-
sebnojeuprocesuglobalizacijeuvisokorazvijenim,aliiuze-
mljamautranzicji,interesantanpristupodnosasajavnostima,
novinarstvaidržavetj.vlastiusavremenomdruštvu,jersvrha
odnosasjavnošćutrebadaodgovarasvrsidemokratije.Nema-
njevažnojeodgovoritiinapitanje-kakvajeulogamedijakao
moćnihposrednikaiPR-akrozmedijskemanipulacije,lobistai
drugihkrojačaPR-aimedijaaliidruštva?Prijesvega,potrebno
je riješitinekeoddilema iproblemaukonceptualizacijiPR-a
idoprinijetiunaporimapraktičnogi teoretskogodvajanjaove
profesije-disciplineodsrodnihprofesijainauka.

De fi ni sa nje PR-a

Pokušajitumačenjapojmaidefinicijeodnosajavnostimaukazu-
jukolikojeteškodatijednostavnuakamolisveobuhvatnudefi-
nicijupu blic re la ti onsčijasesadržinamijenjalasrazvojemcivi-
lizacije,društveno-ekonomskihodnosairazvojemoveprofesi-
je.Tezaopoboljšanomprotokuinformacija,odnosnoodnosima
sjavnostimaimedijima,tj.novinarstvukojistvarajuklimupo-
trebnuzarazvoj,posebnonacionalni,moglabiserazmatrati i
teoretisatisavišeaspektakrozprizmevišenaučnihdisciplina.

Problemiukonceptualizacijiidefinisanjuodnosasjavnošćupo-
tičujošod1923.godineipredavanja,ujednoiprvogpriručnika
opu blic re la ti ons1 (anglosaksonskiizrazkojisemožeprevesti
kaoodnosisjavnošću)DrEdvardaL.Bernajsa–Kri sta li za ci ja 
jav nog mni je nja(Cri stal li zing Pu blic Opi nion)naprvomkursu
zaodnosesjavnošćuUniverzitetauNjujorkuposvećenogtoj
novoj profesiji-disciplini.Tako je praktično počelo i praćenje
razvoja odnosa s javnošću, odnosno u početku odvajanje ove
profesijeodpoistovjećivanjasanovinskimagencijamaipropa-
gandom,kaoinekimdrugimprofesijamaidisciplinama,kojeće
potrajatievoidodanas.

En ci klo pe dia Bri tan ni ca2podterminom'odnosisjavnošću'defi-
niše„aspektkomunikacijekojiobuhvatapromovisanježeljenog
imidžapojedincailigrupečiji jeciljdaprivučepažnjujavno-
sti.“DefinicijaMeksičke deklaracije (iz avgusta 1978.) glasi:
„Praksa odnosa s javnošću je vještina i društvena nauka koja
analizira kretanja, predviđajući njihove posledice, savjetujući

1 U daljem tekstu za odnose s javnošću koristićemo u literatruri
uobičajenu skraćenicu PR koja dolazi od public relations. Osim ovog
medjunarodnog termina, na francuskom govornom području se koristi
nazivRelations publiques, italijanskom,Relazioni pubbliche injemačkom,
Oeffentlichkeitsarbeit.

2 EnciklopedijaBritanika1-10,knjiga6, (2005)Beograd:Politika,Narodna
knjiga,str.101.
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rukovodstvojedneorganizacijeiostvarujućiplaniraneprograme
akcijakojećebitiuinteresudruštvaiodređeneorganizacije“.3

SamojeRexHarlowobrađujućiovutematikudo1976.godine
spoznao472definicijePR.

Shodnogeneziirazvojuodnosasjavnošćukaoorganizovane
prakse,čijipočecisežupočetkomdvadesetogvijekauSAD,na-
stajalesuiraznedefinicijeteoretičaraizdatojesaopštenje,od-
nosnopodužazvaničnaSlužbenaizjavaoodnosimasjavnošću,
komunikacijeiPR-a.Međutim,tek1982.godinenastajeame-
ričkoudruženjezaPR(Pu blic Re la ti ons So ci ety of Ame rica–
PRSA),naosnovumnogihdefinicijaPR-aiopisapraksePR-a.

Uzpojmovnidio, izjavauključuje ipopisaktivnosti, rezultata
iznanjapotrebnihzavođenjeodnosas javnošću,anaosnovu
te izjavesuScottCutlip,AlenCenter iGlenBroomobjašnja-
vajućirazvojpojmakrozbezbrojnepokušajeopisivanjaprakse
američkih i svjetskih stručnjaka izveli jednostavnu definiciju:
„Odnosi s javnošću su funkcija upravljanja koja uspostavlja i
održavauzajamnokorisneodnoseizmeđuorganizacijeirazliči-
tihjavnostiokojimaovisinjezinuspjehilineuspjeh“.4Timesu
mnogeaktivnostiiciljeveprakseodnosasjavnošćusveliuokvir
funk ci je upra vlja nja.

Poreddefinicijaoodnosimasajavnostimai(li)odnosasajavnoš-
ćukojesamdetaljnoelaboriraouknjiziJav nost i me di ji u Cr-
noj Go ri5zauvodutemuodnosisjavnostimainovinarstvokao
jednuodnajkraćihdefinicijaivrlointeresantnunavodiikolega
R.Udovičić i tokao:„Pozicioniranjeorganizacijeu javnosti“.6
Utomkontekstu,kaoi(pra)početakapu blic re la ti onsnatluCr-
neGore,kada se javljajukaonajprostijioblici jednosmjernog
ubjeđivačkog komuniciranja, naveo bihmaksimu izLje to pi sa 
po pa Du klja ni na:„Dasedobrosvidialošeodbaci“kaoizvrstan
primjernajkraćedefinicijePR.Upravo,kroz termine iproces,
prepoznajusenesamointencijevećsuiopisanielementiodnosa
sjavnošćupoputtadašnjihsvojevrsnihjavnihposlovailobira-
nja,kojisuočigledniutimpočecimastvaranjadržavnihorgani-
zacijakodzetskihSlovena...Idanas,kadapreovladavamoderni
konceptodnosasjavnošću,upravomaksimada se do bro svi di a 
lo še od ba ci,(kaointegralnidiodržavneadministracijeiztihnaj-
ranijihdana)moglabidabudeprimjerkakosenajjednostavnije

3 Blek,S.(1997)Od no si s jav noš ću,Beograd:Clio,str.6.
4 Cutlip,S.M.,Center,A.H,andBroomG.M.(2003)Od no si s jav noš ću,osmo

izdanje;Zagreb:Mate
5 Sredanović,V.(2007)Jav nost i me di ji u Cr noj Go ri,Cetinje:Obod
6 Udovičić,R.(2007)In for ma to ri s raz li či tim ci lje vi ma,Sarajevo:Mediaplan

institut,str.13.
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moguopisatinesamoprocesitežnja,većnekeiodnajbitnijih
funkcijaodnosasjavnošću,paisuštinasamedefinicijeodnosas
javnostimai(li)profesijePR-aumodernommenadžmentu.

Interesantnisuiostalibrojnipojedinačnipokušajimnogihau-
toradaodnosesjavnošćudefinišunaosnovutokainformacija,
komunikacija, prakse, plana, akcije, tendencija, ciljeva, istra-
živanja,upravljanja...Zapostavimolidetaljeipreciznostisvih
elemenata,paiovihdefinicijaPR-a,nemožemoadanezaklju-
čimodajedosadaistaknuto,pretežno,evolucionističkoshvata-
njeodnosasajavnostima,paćemopokušatibardjelimičnoob-
raditifenomenPR-aiodnosasostalimdisciplinama.

PR i dru ge di sci pli ne

Odnosesjavnošću,paiunutrašnjezakonitostiPRkomunikacije
mogu se razumijeti samouokviruglobalnih slika stvarnosti i
okruženja,ashodnotomeiPR,odnosnoorganizacijeuodnosu
naspoljnisvijet.AktuelnoviđenjePR-a,kojepotkrepljujetezu
dosadašnjihnaporazapovećanjeefikasnostiPRkomunikacije
sasavremenomteorijomipraksommenadžmenta,nijeodjuče.
Trajedecenijama.TakorećiodkonstatacijeEdvardaL.Bernej-
saizpredgovoranjegoveKri sta li za ci je jav nog mni je nja,inače
prveknjigeoPR-u,kojinaglašavastimulisanjenaučnogstava
spramodnosasjavnostimakaonaukedonaukeokomunikaciji
80-tihgodina20-togvijeka.Tada seustaljujegledišteoPR-u
kaopredmetunavisokoškolskimustanovamakojisenaučnois-
tražuje.IskorakameričkihPRnaukaiJamesaE.Gruniga1990-
te,sastanovištemdapostojikri tič na ma sastudijaizkojihmože
nastatijednanaukaoPR,tenaučnikaokomunikacijiVinncenta
HazeltonaiCarlBotonasaIlionisStateuniverziteta(kojisuob-
javiliknjiguTe o ri ja Pu blic Re la ti ons-a),prethodiojecjeloviti-
jemteoretskompogledunaPRsaobilježjimanaučnoguEvro-
pi, preciznije uNjemačkoj, upravo kod Franza Ronnebergera
iManfredaRuhla1992.godinekroznjihovuTe o ri ju od no sa s 
jav noš ću.Višegodišnji,odnosnovišedecenijskiignorantskiod-
nosstarijihkomunikologainaučnikaizpublicistike,do,gotovo
poslednjedecenijeproteklogmilenijuma,premaPR-u,spreča-
valojezasnivanjejednogcjelovitognaučno-teorijskogobjašnje-
njaovenovevrstekomunikacije.Otuda ipitanjeRuhla... „da
li jePRmoždanovaformajavnihkomunikacija?...“,ali ista-
novište,davišenijedovoljnobavitiseuzrocimaidjelovanjem
PR-avećdapažnjutrebausmjeritinasistematičnairacionalna
istraživanjaPRproblema,koji sukorijensvakedruštveneko-
munikacije.

Utekstukojislijedi,našupažnjuusredsredićemonanaukuoko-
munikacijamaiproblematikuistraživanjapu blic re la ti ons,kao
iodnosimajavnostisasociologijomisocijalnompsihologijom,
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ekonomijom i marketingom, naukom o politici (upravljanju,
lobiranju)inaukomojezikusposebnimosvrtomnalingvistiku
iretoriku.

PR i na u ka o je zi ku, lin gvi sti ka i re to ri ka

PolitičkiPRjeodsvojihpočetakajedna“borbazariječi”uko-
jojsepostavljaju“riječikaooružje”.Političkehistorijedajuse
potpunoopisatikaodominacijaodređenihriječi i izreka.Poli-
tičkiPRseuovojoblastikonfrontirasaozbiljnimproblemima
ukojimaprevladavajupitanjapolitičkeetike,mišljenjasunje-
mački teoretičari. Istorija je svjedokodlučnih suprotstavljanja
pojavinekenovetehnikekojauznemiravačuvarestarogznanja
jošoddijalogaFedreiSokrata,odnosnoretoričkeraspravekoje
jezapisaoPlatonuFe drioko370.g.p.n.e.Kadasepokušavaju
razraditinekeosnovnemisli iz800godinadugepovijesti teo-
rije i prakse retorike, nezaobilazni su iAristotelovaRetorika,
Ciceronova(DeOratore),Qvinitilianova(Institutiooratioria) i
Augustinova(Dedoctrinachristiana).Jer,klasičnaretorika(na-
ukaogovoru,riječitosti)važikaogovorničkaspretnostzasno-
vananaempiriji,tj.iskustvu,odnosno,tonijeništaopipljivoveć
vještinauvjeravanja,argumentizovanja.

Odpublicističkoguvjeravanjainaukeogovoruipublicisticite
naukeokomunikaciji, prekopisane riječido„kolosalnemoći
televizijedanas,čaksemožerećidajeonapotencijalnonajva-
žnijaodsvega.Ibićetakoakonastavimodapodležemonjenim
zloupotrebama.Televizijajezadobilasuviševelikumoćukrilu
demokratije.Nijednademokratijanemožedapreživiakosene
stanenakrajtesvemoći”7-kakopredstavljafenomentelevizije
imanipulaciječuvenifilozofKarlPoper.

IteoretičariizNjemačkesmatrajudajepu blic re la ti onspotre-
bankontaktsagovornonaučnimformulisanjempitanja,gdjese
interesuskopovezujesaretorikominaukom,datrebadjelovati
informativnoalinesuvo,angažovanoanezahtjevno,dabude
bogatalternativamaalinebombastičan,dobrorazumljivaline
uotrcanimfazama.Inakraju istaknimoida treba izbjegavati
pomodarstvoukorišćenjunazivaogovoru,posebnolingvistike/
retorikeiodnosasjavnošćuitokrozsljedećekaratkeristike:raz-
vojPR“govora”zanagovaranje,zarazlikuodgovorareklame
i propagande; održavanje stila govora stvarnosti; truda za go-
vornujasnoćuirazvojPRspecifičnihformipojednostavljivanja.

Suštinski,osimpotpunogdistanciranjaodgovorareklamaipro-
pagandePRgovortrebaobipokušatiPRizangloameričkogjezi-
kaigovoraumjesto“radsajavnošću”nanjemačkomiliodnose

7 Popper,K.(1994)La te le vi sion:un  dna ger ppo ur la de moc ra tie,Paris
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sjavnošćuunašimgovorimaijezicima.Uostalomnajvažnijaje
suštinaibitpojma,aneizraz.

Ka u za li tet ko mu ni ka ci ja i PR-a

Nauka komunikacija i problematika istraživanja PR-a prošle
sumnogerazvojnefazedabidošlidopostojećegodnosa,od-
nosno aktuelnog shvatanja da određenu stručno-disciplinarnu
neodređenostnaukakomunikacijadijeli saPR istraživanjem i
kroz  poseban odnos sa praksom i isticanjem javnih komuni-
kacija: nauka o publicistici, žurnalistici,medijima...Uostalom,
komunikacija se smatra privilegovanimključemza tumačenje
čitaveistorijeljudskogroda.8Razvojsredstavamasovnekomu-
nikacijepratilajeglobalnapojavasnaženjajavnogmnijenja,a
timeiPR-a.

Kadajeriječoranimradovimateoretičarakomunikacijeijav-
nogmnijenjakrozprizmuulogemasmedijaValterLipman je,
pišućio„spoljnjemsvijetuinašimslikamauglavi“,prviistakao
važnuulogumedijadanampomažudastvorimo„vjerodostoj-
nu sliku svijetakoji senalazi izvannašegdometa i direktnog
iskustva. Nakon Shannon-Weaverovih istraživanja i modela
komunikacijskihprocesadiseminacijenasuprotkomunikaciji i
brojnih elemenata komunikacijskihmodela, nastalih u drugoj
poloviniprošlogvijeka,kaoistrategijaPR-a(rezultatkomuni-
kacijskihiispitivanjajavnogmnijenja),novemedijsketehnolo-
gijesuproizvelenoveefekteiizazove.

Ređalesuseteorijeo„beskrajnim“medijskimefektimaidejstvi-
maod„modelapotkožneinjekcije“,preko„dvoetapnogtoka“,
„teorijespiralnetišine“,dabiMaršalMakluantezom„Medijje
poruka“najaviokrajGutenbergovegalaksije iprozreobuduć-
nostmedijaidometacivilizacijeukojojegzistiramoipočetkom
(n)ovogmilenijuma.

Komunikacijajepostalajednaodključnihpojmovadanašnjeg
doba i da se nauka o komunikacijama obrađuje interdiscipli-
narnokaoidaseiPRsmatrai istražujekaospecijalnaoblast
današnjekomunikacijemeđu ljudima,mišljenja sumnogi ko-
munikolozi i teoretičari koje pobrajaju Ronnerberger i Ruhl
u svojoj “Teoriji odnosa sa javnošću”.Ovi autori ukazujuna: 
opštu nauku o komunikacijama i teoriju komunikacija, odno-
se između individualnih imasovnih komunikacija, a posebno
zaopštukomunikacijuorganizacije, formu i način komunika-
cije, istraživanje neverbalnih načina komuniciranja od jezika
domuzičke komunikacije,medijske komunikacije kao komu-
nikacije zavisne od organizacije, komunikacije uvjeravanja i

8 Gocini,G.(2001)Isto ri ja no vi nar stva,Beograd:Clio
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nagovaranja (savjetovanje), tokove komuniciranja PR-a, dje-
lovanje (psihički efekti), rezultate (društveni ciljevi), zabavu,
istraživanjemasmedija iPR,politikukomunikacije,odlukeu
PRpraksi,medijsketehnikeinakrajužurnalizamižurnalisti-
ku,međusobniodnosižurnalizmaižurnalistikepremaPR,kroz
teorijeiistraživanja.9

Inakrajurazmatranjanaukekomunikacijaiproblematikeistra-
živanjaPR-adasezaključitidamasmedijiikomunikacijenisu
pukiprenosiocisamoinformacijavećimajuznačajnuuloguda,
kao i PR, definišu odnose i društveni kontekst u okviru koga
egzistiramo.OtudaivrlointeresantnozapažanjeFilipaBretona:
„Onoštosada,krajemXXvijeka,nazivamo komunikacijomko-
javišenerazlikujesredstvaodciljeva,zaista,predstavljalijek
za sve, jednu ideologiju, utopiju”.Ovakav stav FransisBel u
svojojknjiziMoć me di javeomaefektnokomentarišedabipod
takvomvladavinomutopijenovikredomogaobiti”Komunici-
ram,daklejesam”.Uostalom,zarXXvijeknijebiouznaku
komunikacija?

PR, so ci o lo gi ja i is tra ži va nja

IzmeđusociologijeiPR-apostojiuzajamnaprirodnanaklonost,
kao izmeđunaukeo komunikacijama i odnosa sa javnošću, a
sociologijaimaposebannaučnidoprinosPR-ukrozistraživački
radi“preuzimanjem”sociološkogznanjaodruštvuinjegovim
oblastima.Odrazličitihkoncepcija,orijentacijaizadatakamo-
dernesociologije,teproblemaistraživanjaiPRteorija,onaprije
svegainformišeo:društvenimikulturnimpromjenama,raščla-
njenju društva (po socijalno statističkim grupacijama, socijal-
nimslojevima,klasama,organizacijamaelitama,familijama...)
hijerarhijskim i kooperativnim strukturama u organizacijama
(države,privrede,kulturnihinstitucija),oprevolađujućimslika-
madruštva,formamasocijalnihodnosa(urazličitimgrupacija-
ma)irukovođenja,upravljanja,kontrolemeđuorganizacijama
svihvrsta...

Razumijevanje i uspjeh PR-a zavise od toga koliko su opšte
poznati normiranja i institucije jer urastanje pojedinca u “već
postojeću”institucionalnusocijalnustrukturuvršisesocijaliza-
cijom i usvajanjemkulture, ali i personalizacijom.PublicRe-
lationskaosocijalnisistemmorajupokušatipomoćiindirektno
procesesocijalizacijeukolikoupućujunanjihoveciljeve ina-
stoje uskladiti svoj strukovni rad, ali ne i proizvesti uniform-
nogkonformistu,psihičkipasivnogčovjeka,sakojimsemože
manipulisati.Vladajućemišljenjeusociologijidauaktuelnom

9 Sredanović,V.(2005)Komunikacija-motorcivilizacije,Ago rabr.14,Podgo-
rica
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pluralističkomdruštvudominirakonfliktaneharmonijapodu-
pire i francuski sociologPjerBurdije ilustrativnimprimjerom
“negativnihintelektualaca”kojisenedokazujuuakademiji...”
većna televizijičijese trostrukomjerilokvaliteta,sadržanou
sloganubr zo, krat ko, ja sno,prevodiusintetičkipokazatelj–po-
vršno”.10

Metode,tehnikeirazvojteorijaempiričkogsocijalnogistraživa-
njasuinteresantnekodPR-aodkontroverziokokvantitativnog
ikvalitativnogistraživanja,mjernihmetodaiteorijautemeljenih
uNjemačkojiZapadnojEvropisvedoteorijaameričkihsoci-
jalnihpsihologaoefektimaistraživanjamedija(prijesvihPaula
J.Lazarsfelda)kojisuosporavaliformulacijeevropskihteore-
tičaradruštva,poznateFrankfurtskeškole.Nasuprottvrdnjama
Adorna iHorhajmera omedijima kaomoćnim instrumentima
društvenekontrole, “prekokojih semasamanude lažnazado-
voljstva,čimeserazarajuljudskaiindividualnostisposobnost
kritičkogmišljenja”,američkipsiholozisulansiraliteoriju”da
sumedijidemokratskeinstitucije,kojesvakogauvodeuglavni
tokkulture”.Označajuistraživanjaufunkcijipu blic re la ti on s-a
bisemoglomnogopisatikaoiovrstama,predmetimaitema-
maistraživanja(odosnovnihdoprimjenjenih)uPR-u.Naravno,
iomotivima,procjenamaikontrolama,nesamoauditorijuma,
istraživanja,komunikacijaiorganizacija...jeristraživanjejemo-
gućeklasifikovatipovišekriterijuma,paiistraživanjauPR-u.
Funkcijeistraživanjauodnosimasajavnošćuseogledajuupo-
tvrdipretpostavkio javnommišljenju, razjašnjavanjupitanja i
osjećanjaokojimapostojeprotivrječnipodaciirasvjetljavanju
nejasnoćakojesejavljajukododnosasjavnošću.

Potrebaistraživanjazaodnosesjavnošćustalnorasteapraktici-
stičkimetodiistraživanjaimajuprednostufunkcijipu blic re la-
ti on s-a,jer“Pu blic re la ti onsnijesamopublicitet.Tonijesamo
slanjeinformacijaiporuka.Točaknijesamokomunikacija.PR
jeprimanjeinformacijeiinterakcija.”-profesorDavidJ.Pincus.

Istraživanjemišljenjagledasekaodjelomičnopodručjesocijal-
nepsihologijeatežištesociologijeisocijalnepsihologije,koje
jerelativnozaPR,suteorijesocijalnogučenja.Onese,ipak,za-
snivajunaistraživanjimakojasu,opet,plodsaradnjesaistraži-
vačkiminstitutimaiagencijamazaispitivanjejavnogmnijenja.
Međutim,probleme,teme,specijalnapitanjaiformiranjeciljnih
grupamožepriprematisamoPRosoblje,doksuinstrumentariji
itehnikaistraživanjaprepušteniinstitutima.

10Burdije,P.(2000)Nar ci so vo ogle da lo,priredioStojković,B.,Beograd:Clio
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PR, eko nom ske na u ke i mar ke ting

IakojeodavnoPRposmatrankaobitnidioekonomskenauke,
koincidencija razvoja i širenja ekonomskenaukeopreduzeći-
maipu blic re la ti ons-aizmeđudvasvjetskaratamožeseistaći
osobenostPR-akao“djetetaindustrijskogvijeka”.Razmatrajući
odnoseekonomskenauke,marketingaiodnosasjavnošću,prije
svega,prezentiraćemočinjenicudaseekonomskanaukaopri-
vredizanimanesamozaorganizacijuitržištapreduzećanego
izaproblemerukovođenjaiodlučivanja,investicijaifinansira-
nja.Praktično,bezpoznavanja teorijaovihčinilaca,koje smo
nabrojali,nemogusekoncipiratiPRfirme.

Da li su odnosi s javnošću primarno sastavni dio ekonomske
nauke o preduzećima ,posebna oblast kao marketing, njegov
podsticajilisamoinstrumentprivrednoekonomskepolitikeko-
municiranja,pitanjasukojasuostalanerazjašnjenaupotpunosti
i nakon koncepta vezanog zamarketing (1950-tih izUSA ) i
rukovođenjeupreduzećima,kojijeumjestotežištanaproizvod-
nju,orijentacijupomakaonatržište(Kotler1982,Mefert1986,
Nieschlagidrugiod1968.do1985).Ovipredstavnicitipičnog
“čistoekonomskognačinagledanja”kojismatrajudaPRmogu
profitirati od strategije prometa i reklame  politike preduzeća
usmjerene na aktivnosti sistema okoline, naravno, orijentišući
senakupca.

Utomkontekstu,mjereirezultatiistraživanjatržišta,psihologi-
jeprodaje,politikeproizvodnjekoristesezaPRstrategijeiPR
planiranjeitrebajudaimajuzajedničkeciljeve“inžinjeringza
zadovoljenjekupca”,poKotleru iLeviju. Interesantan je stav
Nieschlaga,dasemoraizbjećiutisakdasePRskupasarekla-
momizahtjevimaprodajeshvatakao“politikakomuniciranja”
preduzećainatajnačinreduciranaplanskemjerejavnekomu-
nikacijeilisavPRbitrebalodastojiuslužbimarketinga.Zapro-
mjenerazumijevanjaPR-adosamoodređenjaPR-a50-tihgodi-
nanajviše,jeučinioCarlHundhausenkojijeupočetkupu blic 
re la ti ons označavaokao “reklamu za javnopovjerenje”(1951.
godine),dabi1974.,krozpojampubliciteta,PRodredioiobra-
đivaokao“samostalnunaučnudisciplinu”.ČestoseizPRire-
klamazbogistovrsnihinstrumenataiformiorganizacijeistraži-
vanjatržištaikorištenjaistihsredstavakomunikacijemožesteći
utisakdaseradioistome.Međutim,ciljeviifunkcijeodnosasa
javnošćusumnogoraznovrsnijeuprkosprimjenisličnihiliistih
alataistrukturakomuniciranjareklameimarketinga.
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Težnje da se odnosi sa javnošću podvedu podmarketing11 su
poduticajemmenadžeraufirmamaprisutne(jake)idanas,jer
zagovornicimarketingazahtjevajuveomaširokaovlašćenjaia-
ko ne pokrivaju interne odnosemeđu zaposlenima, društvene
odnoseiparlamentarnevezeidrugeoblikeiaktivnostiodnosas
javnošću.Istinajedamarketing,oglašavanjeiodnosisjavnošću
imajumnogozajedničkog,alinebitrebalidapreuzimajuaktiv-
nostikojeihupravorazlikuju.No,toneznačidasenekadau
praksi,aktivnostiPR-aimarketinganećepreklapati.Kaopotvr-
daovetezeiaksiombroj6PaulaWatzalavicka(1990):“Osnov
zasvakuPRstrategijujemarketingfilozofijakaokonsekventni
načinrazmišljanjaaliidjelovanjaukreiranjuodnosasadrugom
stranom(okruženjem)kojipolaziodotkrivenih(istraživanjima)
potrebaiželja.Međutim,nedobijasamoPRodmarketingane-
goimarketingkoristiPRmetodeiinstrumentezaostvarivanje
svojihtržišnihiproizvodnihciljeva”.

Ipoštojenespornodasuosnovnaznanjaekonomskenaukepret-
postavka za svaki PR, jer po Fliegeru (1981.)“ samo njihovo
usvajanjemožeosiguratidasestalnoprisutneinformacijeopo-
jedinačnimiopštimprivrednimproblemimaumodernimvisoko
razvijenim,radomintenzivnimdruštvima...”Dodalibisamoda
tovaži izadruštvau tranzicijigdjekod javnihustanova idr-
žavneupravenepostojidovoljnosazrelasvijestouloziPR-apa
seuzajamniodnosiizmeđuPR-aiprivredeinačerelativiziraju
kadasuupitanjudruštvenorazumijevanjeikomunikativniele-
menti.Zatosedogađadasuvažnizakonodavniprocesiupraksi
poput  privatizacije nerazumljivi i neprihvatljivi za javnost, a
PRpraksanajtežizadatakjavnogkomuniciranjautakvimdruš-
tvenimuređenjima.Ilisepribježištetraži,opet,utradicionalnim
shvatanjimaekonomskenaukeipraksekojiioveproblemepo-
smatrajuuperspektiviodnosacilj-sredstvo,aPRhoćedasvedu
usvojeokvire.

Po li ti ko lo gi ja, upra vlja nje i PR

Nakoniliprijesociologije,socijalnepsihologije iekonomskih
nauka,odnosisjavnošću,anaročitopolitičkiPR(politicalpu-
blic re la ti ons)krozpolitikologiju inaukuoupravljanju imaju
stalnu osmišljenu dvosmjernu komunikaciju pojedinca, grupe,
organizacije,partijeilistrankesajavnostimaodinteresazanjih.
Uposleniupu blic re la ti onsnadržavnimposlovimailiuupra-
vljanju državom, partijom, institucijom, vlašću... moraju do-
broznatinačinfunkcionisanjamodernihpolitičkihsistema,ali,
prijesvega,morajupoznavatisvekomplikovanijiradnesamo

11Sredanović,V.(17.juli2005)Komunikacija-motorcivilizacije,Ago rabr.14,
Podgorica
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partija, parlamenata i vlada, već i nevladinih tzv.neprofitnih
organizacija.

Razvojemuprave,politikajejedandjelatnioblikživota,prema
KarluManhajmu,12vještinavladanjapraktičnihpolitičara(Vla-
da lac),premaNikoliMakijavelijui”upravljanjeuvišesmisle-
nompojmuovogizraza”,premaLjubiTadiću,13spadautrajne
teme,nesamoakademskihorganizacija,nauke,negoisavreme-
neprakse,paiPRprakseimodernedemokratije.

ScottCutlip,AllenCenteriGlenBroom,vodećiameričkiteo-
retičariodnosa s javnošću, ističukako jenemoguće razdvojiti
vlastodpolitike,aliiulogeodnosasjavnošćuupoliticiivlasti
kojesuneraskidivopovezane.Njemačkiteoretičari,predvođe-
niRonnerbergerom,smatrajuda,analizeizteorijedemokracije
mogu,skupasaPRistraživanjem,odlučujućedoprinijetirazu-
mijevanju komplikovanog spleta zavisnosti u procesu demo-
kratskogstvaranja,volje,aliiodlukaiupravljanjauprovođenju
koddržavnevolje iaktivnosti javneuprave.Postavljase iniz
pitanjameđukojimaikakostvarnofunkcioniševišepartijskade-
mokratija, kako rade rukovodstva partija, kako djeluju unutar
parlamenta,kakovršeuticajuinstitucijamadruštva,naročitou
važnimmedijskimsistemima?

Javnostiodpolitičkoginteresasu,prijesvega,kompletno(ne)
biračkotijelo:birači,potencijalnibirači,apstinenti,članovipar-
tijaistranaka,simpatizeri,profesionalciustrankamaipartija-
ma, mediji, novinari, država i njeni službenici, međunarodna
javnost.Dakle,svikojisenalazenatomspecifičnomtržištupo-
litičkihideja.

”Opolitičkojjavnostizarazlikuod,naprimjer,literarne,govo-
rimoakose javnediskusije tičupredmetakoji supovezanisa
praksomdržave.Državnavlast jeuneku rukukontrahentpo-
litičke javnosti, ali ne i njendio.Doduše, onavaži kao javna
vlast,aliatributjavnostizahvaljujesvomezadatkudasebrineza
javno,tj.zajedničkodobrosvihpravnihsudrugova”,(Kulturund
Kritik,Frankfurt/Main,1973)citiraJirgenaHabermasaTadići
dodaje,„kakojeutomsmislujavnostsferakojaposredujeiz-
međudruštvaidržave,ukojojseformirapublikakojajenosilac
javnogmnijenja“.

Poznavanje političko-administrativnih i društvenih sistema je,
premanjemačkimteoretičarima,preduslovkodkoncepcijePR
strategijauoblasti ekonomije, a iznad togaudruštvu i kultu-
ri. Opšta teorija PR-a da se zastupati samo kada je kompati-
bilnasateorijamapolitike,uprave,savezamodernihpartijsko-

12Manhajm,K.(1968)Ide o lo gi ja i uto pi ja,Beograd
13Tadić,Lj.(1988) Na u ka o po li ti ci,Beograd:Rad
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demokratskih sistema pluralističkog društvenog stanja. No, i
poredsveganavedenogonaucipolitikeiupravljanjaiodnosa
sajavnošću,postojevelikaneslaganjaokopitanjadalijeilo-
biranje(uključenoudemokratskeproceseparlamentarnogipo-
litičkogsistema) legitimandioodnosasa javnošću.Lobiranje,
nastaloukolijevciparlamentarizmauBritaniji,odavnoseuvri-
ježilouEvropskojzajednici.UrasprostiranjuodVajthola,preko
poslanikaparlamentaiDomalordova,padoposlanikaEvrop-
skogparlamentaislužbenikaEvropskekomisijeuBriselu,oče-
mupišeSemBlekuOd no si ma s jav noš ću14,lobiranjejeodavno
postalolegitimno.PremaBleku,lobiranjesesastojiodtriele-
menta:1.razumijevanja(upozoravanaprobleme,dajeosnovu
za strategiju i taktiku i identifikuje potencijalne (ne)prijatelje)
2.komunikacije(daseupravomtrenutkuidealnojciljnojgrupi
emitujedobrokomponovanaporuka)3.presinga(kadapravilju-
dipreduzimajupotrebneaktivnostiunajpogodnijemtrenutku).

Lobiranjejeodavnopostalojavno.NopostojePRkompanijei
lobistikojidjelujuutajnostibudućidastručnjaciPR-asmatra-
judanajboljiPRneostavljanikakvetragove,akomunikaciju
shvaćaju kao instrument za kontrolu “društvene temperature”
Takomoćni, posredstvommedija, kreiraju i u centrima PR-a
stvarajumedijskurealnostkakvaimodgovara.Stimulacijomže-
lja “društvena temperatura”može se povećati, a u suprotnom
komunikacionom smjeru - širenjem pozadinskih informacija
“temperatura” semože smanjiti. I tako unedogled. Ipak, pro-
mjenljivitrendoviPRkompanijailobistakojidjelujuutajnosti,
poput onih iz grupeBilderberg, koji svoje skupoveodržavaju
vandometajavnosti,tjerajunanovetaktikeipoduhvateistraži-
vačkognovinarstva,kaobudnogokajavnosti,kojiseopirear-
kanskimkrugovimamoći.

Od no si s jav no sti ma, dr ža va i no vi nar stvo

Manifestnokrozpromocije,suštinskikrozpromotivnestrategi-
jeOdnosisjavnostimasu(p)ostaleucentrupažnjenesamou
svijetubiznisatj.savremenognačinaposlovanjaipolitike,već
odavnorazvijenihdržavaivladakojedržedoprestiža.Paralel-
no,moćodnosa s javnošćuu ekspanziji jekaomoćmedija, i
njihovuticajudruštvuinadruštvosutolikoisprepletanidase
može govoriti o obostranomuporednomuticaju na donošenje
važnihpolitičkihodluka.RazmatrajućiodnosmoćiPR-ainovi-
narstva,promocijaimedijskihipromotivnihstrategija,Dejvid
Miler,uknjiziUvod u stu di je me di ja,jeistakaouloguliberalne
pluralističketeorije,premakojojmedijiobezbjeđujujavnipro-
storukomesedistribuiraju informacije i informišu javnost,a

14Blek,S.(1997)Od no si s jav noš ću,Beograd:Clio
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slobodnimedijifunkcionišukaopasčuvarkojimotrinapoteze
vlade.UprkostomeštotakavstavMiler15pospješujesintetizo-
vanomtezomkako:”Slobodnakonkurencijauborbizamedijski
prostoripolitičkumoćgarantujedaćeseumedijimačutiraz-
ličitiglasovi”,proisteklomizučenjabrojnihteoretičara(Gansa
1980;BlumeraiGurevitcha1995;Sigala1986.),kontramarski-
stičkoj teorijikojamedijevidikaosredstvoklasnekontrole,a
novinarekaoreproduktivcezvaničnihporuka.Natajnačinmase
suindoktriniraneastabilnostkapitalizmaobezbjeđena,ilištobi
narodskikazali„ivuksit,iovcenabroju”.Međutim,marksistič-
kuteorijukoju,poputHalla(1978),nazivajui„strukturalilstič-
kom”jernjenizagovornicitvrdedaumedijimaonikojiimaju
moćdobijaju„strukturnoprvenstvo”iprimarnodefinišutokove
masmedijskog izvještavanja, Miler dopunjava pretpostavkom
dakontrolanadinformacijamaznačiistoštoiisticanjemoćiu
društvu.Ipak,objeoveteorijesu„medijacentrične”saaspekta
razumijevanjaianalizeodnosasjavnošćuidržave,tj.promo-
tivnihstrategijavlade,interesnihiligrupazapritisakinjihovih
odnosapremamedijimaimoćiudruštvu.Poslijesvega,imajući
uviduglobalnukrizukapitalizmaaktuelizujusemarksističkete-
orije,idilemeHabermasovealiiKinove„refeudalizacijejavnih
sfera”...Uostalom, zar se nenamećedržavni intervencionizam
(SADiEU)ufinansijamaiekonomiji,usuzbijanjuekspanzije
svjetskerecesije,čimejačamoć,tj.vraćasenanekadašnjepozi-
cijeuticajdržaveivlade.

Iletimičnomretrospektivomrazvojapropagandeiodnosasjav-
nostima, te javnogmnijenja,primjetno jedaseuprvimdece-
nijamadvadesetogvijeka,zahvaljujući širenjupismenosti,de-
mokratije(pravanaglas,političkogisindikalnogorganizovanja
okupljanja...) i ubrzanom razvoju tehnologije komunikacionih
sredstava,paralelnoodvijajurazvojpropagandeiPR(naročito
uratovima,nemirimaukolonijamailiprotivsindikata...).Bri-
tanskiFo re ign Of fi ceivojskasujoštokomPrvogsvjetskograta
imaliportparole,dabiposlijeDrugogsvjetskogratapreplavili
britanskuadministracijukaoiuSADpedesetihprošlogvijeka,
iubiznisuiupolitici,kadajenastalapravanajezdaPRposle-
nika.Najznačajnijipomakurazvojuodnosasmedijimaivezau
parlamentunastaojeupravorazvojemimasovnimprihvatanjem
elektronskihmedija,posebnotelevizije.Dotadajebilauupo-
trebi uobičajena terminologija „odnosi s štampom”, a onda je
nastupilaera„odnosasmedijima”,a„konferencijezaštampu”
zamijenile su“konferencijezanovinare”.PRsu izvorbrojnih
vijestiikomentaraunajprestižnijimdnevnimnovinamaodLon-
dona,Vašingtona,Moskve,Berlina,Pekinga,Pariza,Tokija...

15Isto.,str.114.
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Odnosisjavnošćubilokojevladeilivlasti,bezobziranadržav-
nouređenje,tj.društveno-političkisistemsvojimaktivnostima
obuhvaćaju,izmeđuostalih,javnoinformisanjeikomunikaciju
i,naravno,javneposlove,svezadobrobitsvojihgrađana.Me-
đutim,pouzoru,nagrađaneSAD,zbognemogućnostidautiču
napolitikuvlasti,igrađanievropskihidrugihvisokorazvijenih
zemalja koje, ipak, pripadaju državama sa demokratskom tra-
dicijom, sve manje izlaze na izbore. Pojava javne građanske
apatijeproizvela jearmijurazočaranih glasača iuEvropi,ali
rasplamsalavječitisukobvlasti,tj.političarasjedne,avećine
građanaimedijakojenekontrolišuvlasti,sdrugestrane.Aktu-
elizovalasetezaomedijimainovinarimakaopsimačuvarima
demokratije,anegdjejevlasttolikonemoćnautojborbidačak
gasijavnitvservis,odnosno,nacionalnuteleviziju,kaouGrč-
koj,štojepresedanuEvropskojuniji.

Miler iDinana (2000)navodeda je slobodno tržište zavrije-
meMargaretTačer i vladavine konzervativaca omogućilo da,
između1979. i1998.godine, industrijakonsultantskihfirmiu
oblasti PR-a uVelikojBritaniji naraste čak 11 puta. Politička
scena u SAD izrodila je i prve spin doktore. LaburistiTonija
Blera,djelatnostspindoktora,anketaraiprezentacijadovelisu
dozenitauposlednjojdecenijiprošlogvijekauspjevšidaprepa-
kujustrankuunovupolitičkuambalažu,dabi,spozicijavlasti,
poslije1997.godine,napravilimasovnučistkučelnikainforma-
tivnihslužbiuVajtholu.TakoMoloney(1996)ističe:„Srastom
odnosasjavnošćudošlesuibezbrojnespecijalizacije,kaošto
su odnosi smedijima (me dia re la ti ons), javni poslovi (pu blic 
af fa irs),bavljenjedruštvenimproblemima(is su es ma nag ment)
i lobiranje (lobbyng).”16Tamnustrana lobiranjaotkrila jeafe-
ra„kešzapitanja”(cash-for-qu e stons),ukomejeotkrivenoda
nekipolanici laburanatauparlamentutajnoradezaprikrivene
interesepojedinihlobija(GreerLeighiVulliamy1997)iličak
interese pojedinaca, poput „slučaja guvernera Blagojevića” u
KongresuSAD.No,daovakav,porijeklom„gorenašelist”sa
eksjugoslovenskihprostora,nijeusamljenu(zlo)upotrebiinte-
resapojedinaca,zbogenormnogbogaćenja,prilikomlobiranja,
ilustrativnisuprimjerinahrvatskoj(sanaderizacija),slovenač-
koj(slučajJanša),srpskoj,crnogorskojibosansko-hercegovač-
kojpolitičko-ekonomskojsceni...

PremapodacimaMileraiDinana(2000)samo1995.godin,150
vodećihkonsultantskihfirmizaradilesuzaPR440milionafun-
ti,apromotivneaktivnostibritanskevladeuslužbizainforma-
cije i komunikacije provodilo je 1.200 portparola.Aktivnosti
odnosasjavnošćuilobiranjaiuticajcentaramoćiproširiosesa

16Isto,str.117.
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nacionalnihdržavanatransnacionalninivo(BriseliStarzbur,tj.
institucijeEvropskeunije)kojijepostaometaraznihkonsultant-
skihfirmiigrupazapritisak.

Globalizacija kapitala i institucija (Svjetske banke, MMF,
STO...)izazvalajeiglobalneprotesteodSijetla(protivSTO),
prekoPraga(MMF),doDavosa(G7),krajemprošloginaprela-
zumilenijuma,aliiuprvojdecenijiovogvijeka,milenijuma.S
drugestrane,postojeigrupezapritisakpoputGreenpace,koje
suvandržavnogdomenaali takođedugoročne.Istina,netoli-
koinstitucionalnomoćnealisaodređenimpublicitetomitekako
prisutnimumasmedijimaipoveomaprepoznatljivimakcijama.
No,država jecentralnomjestouticaja ikontrolenesamonad
javnim informisanjem nego i nad istraživanjima (ankete koje
sugerišupobjednikanaizborima)izvaničnomstatistikom(fri-
ziranjepodatakaonezaposlenimailipotrošačkojkorpi),pasve
do dezinformaciju u ratu... Takvimmehanizmima, vlade lako
manipulišujavnošćuputembrifinga,lobisistemomprekokojih
„curepovjerljiveinformacije”,anesamoputem„vijestidana”
iz„izvorabliskihvlasti”,zakojenikonakrajuneodgovara,a
koje,opet,kreirajujavnomnijenje.Utomkontekstu,nastaoje
i radio SAD namijenjen inostranstvu „GlasAmerike”, poslije
novinskihagencija,prviglobalnielektronskimedijnasvijetu.

Rijetko kada će se dogoditi, rivalitet, odnosno oprečnost, pa
i kontroverznost u jednoj vladi ilimeđu državnim institucija-
maokopromocije ili javnognastupapovodomnekepolitičke
provedbeilipodjeleuizjavamazajavnostzbognekogslučaja.
Istina,događalosedapovodompojavesalmoneleibolesti„lu-
dihkrava”uEngleskojdaministarstva zdravlja i poljoprivre-
dezauzmupotpunooprečnestavove,pačakidasemeđusobno
napadaju.

ZavrijemeZalivskograta1991.godine,vladeZapadasu,po-
sredstvommedija(prednjačioCNN)iPRkompanija(PRkom-
panijaHill and Know lton angažovala je vladaKuvajta), sata-
nizovale Sadama Huseina, označivši ga kao glavnu prijetnju
zapadnojcivilizaciji.Donjegovogvješanjasugaupoređivalisa
Hitlerom.„Pametno”oružjezapadnealijansekoje jenavodilo
raketesa,navodno,hirurškompreciznošću,sijalojesmrtnesa-
mopovojnimciljevimauIrakunegoipocivilnomstanovniš-
tvu.OdukupnogbrojapoginulihIračana,najmanječetvrtinasu
bilecivilnežrtve.

SličnostinenedostajeiprilikomNATObombardovanjaSrbije,
zbogKosovaiMiloševićevepolitike1999-te(kolateralnaštetau
GrdeliciinadrugimmjestimaSrbijekadasustradalicivili),pa
čakiničimizazvanimubistvomdjecenamostuumjestuMurina
uCrnojGori, takođe tokomakcijeNATOalijanse „Milosrdni
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anđeo”.KolikojePRBijelekućeuticaonamoćmedijauodre-
đivanju prioritetnih tema, ilustruju primjeri Klintonovih seks
skandalasaPaulomDžonsiMonikomLevinski,kojesu,uoči
predsjedničkekampanje,zasjenilesvetadašnjeratoveSADiso-
cijalneproblemeoveglobalnesupersile.

Ulogaodnosasjavnostimasvakimdanomjesvenapornija.Tim
više,kada sene samograđaniSAD-aosjećajuprevarenimod
svojevlasti,većiznatandioglasačauevropskimdržavama,jer
suodavnoprozrelipolitičkotakmičenjekaogoluborbuzavlast,
a ne za bolji standard i demokratske vrijednosti. Pošto je ne-
mogućamisijaodvojitivlastodpolitiketakosuPRipolitikau
neraskidivomodnosu,kaoipolitičkolobiranjetj.mo dus vi ven di 
ove,ipak,isplativeprofesije.

Za klju čak

Lobiranjejeodavnopostalojavno,nopostojePRkompanijei
lobistikojidjelujuutajnosti,budućidastručnjaciPR-asmatra-
judanajboljiPRneostavljanikakvetragove,akomunikaciju
shvaćajukao instrument zakontrolu “društvene temperature”.
Takomoćni,posredstvommedija,kreiraju,iucentrimaPRstva-
raju,medijskurealnostkakvaimodgovara.Stimulacijomželja,
“društvena temperatura”možesepovećati,ausuprotnomko-
munikacionomsmjeruiširenjempozadinskihinformacija“tem-
peratura”semožesmanjiti.Itakounedogled.

Inakrajurazmatranjanaukekomunikacijeiproblematikeistra-
živanjaPR-adasezaključitidamasmedijiikomunikacijenijesu
pukiprenosiocisamoinformacijavećimajuznačajnuulogu,kao
iPR,dadefinišuodnoseidruštvenikontekstuokvirukogaegzi-
stiramo.Medijskičinioci,takođe,suvažnizaPR,jerjevrhvri-
jednosnogsistemarezervisanzatzv.„provjereneinformacije”i
novinare„specijalce”kojikoristegrupezapritisak,Tako,reci-
moopozicioniliderinastupajukaosvojevrsniuvodničariupro-
cesustvaranjaaferaitzv.materijalazaistraživačkonovinarstvo.
Zatimslijede„eksperti”izodređenihoblastikao„svjedoci”pri-
likomubjeđivanja javnosti...jermanjak stvarnog istraživačkog
novinarstvanadoknađuju„velikibrat”,sportskiiraznizabavni
prenosi„uživo”,terijalitišoudase„vlasinedosjete”.Preovla-
đujesvijetinfotejmentakojineobjašnjavanegostvarasliku„re-
alnog”svijeta,odnosnookruženja.No,netrebasmetnutisuma
dajezadatakslobodnihmedija,pogotovojavnihservisa,da,uz
informisanjegrađana,prioritetbudepodsticanjenadebatu.

Promjenljivitrendoviusofisticiranomokruženjunasvimnivo-
imaiu,gotovo,svimoblastimarazvijenihdruštava,doprinije-
lisudaindustrijaodnosasjavnošćuinovinarstvokonvergira-
judomjereneprepoznatljivosti.Utomkontekstu,praktičnost
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savremenogPR-adržavnogsektoragubiuutrcisakomercijal-
nimmedijimakojenekontrolišeisvakodnevnogubinapovje-
renjugrađana...Očiglednojedamoćniibogatikadapripremaju
strategijuiPR,činetobezprisustvajavnosti,poputonihizgru-
peBilderberg,potvrđujući tezuda jeuvijekarkansko ili tajno
odlučivaloojavnom,painaglobalnomplanu.
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PRANDTHEMEDIA–AGENTSORCOMPANYTAILORS

Abstract

Problems in conceptualization and definition of public relations and
developmentofthePRprofessionfromthe1930shavecontinuedtothis
date,throughthepracticalandtheoreticaleffortstopreventidentifying
ofthisprofession-disciplinewiththenewsagenciesandpropagandaor
withsomeotherprofessionsanddisciplineslikejournalism,sociology,
research,economics,marketing,politicology.Differentapproachesto
definingthePRprofessionandthePRactivitiesareinevitableasthere
isnosingledefinition thatwouldencompassallaspectsofactivities,
tasks, trends, objectives and areas contained in this profession. A
particularly interestingapproach toPRisobserved in the industryof
journalismandinthestate,notonlyatthegloballevelandindeveloped
societies but also in the transition countries.What is the role of PR
andthemediaaspowerfulagentsofmediamanipulations,theroleof
lobbyistsandothertailorsofthePRandthemedia,theroleofasociety,
changingtrendsofPRcompaniesandlobbyistswhoactfrombehind
thescene(likethoseoftheBilderberggroup),havinginmindthatPR

expertsbelievethatthebestPRleavesnoobvioustrace?

Keywords: public relations, communications, lobbying, journalism, 
public sphere
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PRO MJE NA FO KU SA U  
OD NO SI MA S JAV NOŠ ĆU I  

ME DI JA
Sažetak: U tra di ci o nal nom na či nu u proš lo sti se sma tra lo da oni ko ji 
se ba ve od no si ma s jav noš ću tre ba da po sje du ju no vi nar sko is ku stvo. 
Kroz to is ku stvo usa vr ši li bi vješ ti nu pi sa nja i na u či li ka ko funk ci o ni šu 
me di ji. U proš lo sti, ve ći na za po sle nih u od no si ma s jav noš ću ima la je 
ve li ko is ku stvo u me di ji ma. Od no si s jav noš ću sa da ob u hva ta ju no go 
ši re ak tiv no sti od ra da u mas me di ji ma. U od no si ma sa jav noš ću, da nas 
se pi še za kon tro li sa ne me di je.

Ključneriječi: me di ji, od no si s jav noš ću, ak ti vi sti, is ku stvo proš lo sti

Uvod

Odnosesjavnošćumnogividenaosnovunajlakšeuočljivihteh-
nologija i taktika aktivnosti naosnovupublicitetaumedijima
saportparolomorganizacije ilinaosnovupojavljivanjaslavne
ličnostinanekomvažnomdogađaju.

Onoštosemožerazumijeti jedasuodnosis javnošćuproces
koji podrazumijeva brojne suptilne i dalekosežne aspekte. To
jeproceskojiobuhvataistraživanja,analize,formiranjepoliti-
ke,programiranje,komunikaciju.Političariuodnosusjavnoš-
ćudjelujunadvarazličitanivoa,kaosavjetnicisvojihklijenata
ilinajvišegrukovodstvainekihinstitucijailikaotehničariko-
jiproizvodeišaljuporukekrozraznemedijskekanale.Utom
smisluodnosisjavnošćusuposebnaupravljačkafunkcijakoja
doprinosiuspostavljanju,održavanjuuzajamnihkanalakomuni-
kacija,razumijevanjeiprihvatanjeisaradnjesasvimmedijima.
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Odnosisjavnošćumogupomoćiraznimliderimaiinstitucijama
daizmjenisvojupolitikukaorezultatdijalogausvrhuboljihod-
nosainovihpromjenazaboljedruštvoisopstvenupromociju.

Zajedničkosvimliberalnimdemokratijamajedajepolitikapo-
stalasvevišepersonalizirana.Sadajeustaljenapraksazavlade
dasenazivaju,radije,posvomevođinegopostranci,posebno
akosupobjednicinaizborimakaostranka.Objašnjenjezaper-
sonalizacijupolitikesuvarijabilna,alijeprihvaćenodaprednja-
čirazvojelektronskihmedijainjegovekonsekvenceradipoli-
tike,naročitouvođenjunacionalnihizbora.Televizijajeglavni
pokretačkojipokrećepersonalizacijupolitike,tusuivizuelnai
zvučnaporuka.Praktičariodnosasjavnošćuzbogtogakomuni-
cirajusamedijimakojiprijeteautonomijiorganizacijeilinude
mogućnostdapojačajutuautonomiju.

Po če tak od no sa s jav noš ću

Od no si s jav noš ću u proš lo sti

OdnosisjavnošćupredstavljajufenomenXXvijekačijikorijeni
sežu daleko u prošlost.Oni su stari koliko i ljudska komuni-
kacija.Ustarimcivilizacijama,poputonihuBabilonu,Grčkoj,
Rimu, ljudi su ubjeđivani da prihvate autoritet vlasti, religije
tehnikomakoje se idanaskoristeumeđuljudskimkomunika-
cijama,govorima,publicitetomitd.IuXXIvijeku,krozširoku
hijerarhijuRimskekatoličkecrkve,papaUrbanIIubjeđivaoje
hiljadesljedbenikadaslužeBoguisteknuoprostzasvojegrije-
he.Štosuodnosisjavnošćudanasmožemorazumjeti,akoistra-
žimoevolucijunjihovihglavnihfunkcija,aktivnostiagenataza
štampu,publiciteta,savjetovanja–kaoievolucijumetodekoje
sekoristezanjihovorealizovanje.

“Zahistorijunovinarstva jevažnodasepomoću interdiscipli-
narneikomparativneanalizeuočetrendovirazvojamodelajav-
nogkomuniciranja.Međutim,zaistraživanjenovinarskogizraza
ucjelininijedostatna samoanalizadokumenata, fono ivideo
materijala, nego i ukupan reficijalni sustav doba u kojemu su
djelovalinovinari,medijiičitatelji,slušateljiigledatelji”1

Ak tiv no sti age na ta za štam pu

“Hajping” – promicanje televizijskih, filmskih, političkih zvi-
jezda,vještinakorištenjemmedija idrugihsredstava,sveviše
dobijaznačenjaudanašnjemsvijetuodnosasjavnošću.Ucentru
hajpinganalaziseagentzaštampu.NoviVebsterovriječnikde-
finišetokaoosobučijijeposaosticanjepublicitetazapojedinca

1 Sapunar, M. i Tomić, Z. (2002)Op ća po vi jest no vi nar stva, ITG Zagreb,
str.22.
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iliorganizacije.Aktivnostiagenatazaštampupredstavljajupro-
širenjenastankaaktivnostiiposlova.Agentizaštampuipoznate
ličnosti,koje suoninajčešćezastupali,poigravali susesa la-
kovjernošćupublikekojaježeljeladasezabavi,bezobzirana
toštoćemoždabitiprevarena.Reklamnioglasiisaopštenjaza
javnostbilisutolikopretjeranidasuvećpočelibitinotornelaži.
Dabiagentzaštampuunaprijedprivukaopažnju,nastoglavnog
urednikanovinastavljakartezanajavljenidogađaj.Tobiobično
rezultiralovelikimpublicitetom.Nijeni čudo što se stručnjak
odnosasjavnošćuudanašnjedoba,kojeposjedujeizuzetnoso-
fisticiranevještineevaluacije,savjetovanja,komunikacijeiuti-
cajanapolitikurukovodstva,neprihvaćatemudasuodnosis
javnošćunastaliizaktivnostiagenatazaštampu.Ipakpojedini
aspektiPR-apotičuodaktivnostiagenatazaštampu.„Velikije
uticajnaformiranjeznanjajerputemInternetapovećavaseras-
položivakoličinainformacijaiomogućavapovezivanjeisarad-
njuljudisazajedničkiminteresima.”2

Pu bli ci tet

Pod publicitetom se podrazumijeva pisanje saopštenja za jav-
nostoaktivnostiorganizacijeilipojedincainjihovoslanjeme-
dija, predstaje jedan od najranijih oblika PR-a. Publicitet ima
nekoliko namjena. Posebna i primarna namjena je pomoć u
promicanjupolitičaraidrugihjavnihličnosti.Profitneinepro-
fitneorganizacije želebiti dio tepriče.Političareuvijekprate
gomile novina i fotografa koji su pisali oduševljene članke o
potrebiočuvanja togdijelaprirodeza rekreacijugrađana.No-
vinariprvenstvenopišuzamasovnupubliku,čitaoce,slušaoce
iligledaocemedijazakojirade.Novinaripišuzaopštupubliku.
Toomogućavadaseporukeprilagodepotrebama,problemima
iinteresovanjimapublikeradipostizanjamaksimalnogučinka.
Kaoštomnogiljudi,pogrešno,izjednačavajupublicitetsaPR-
om,takopostojikonfuzijauvezisarazlikomizmeđupubliciteta
PR-aioglašavanja.

„Možebitilakogovoritiokiberprostoruimaginarnomprostoru,
alivrlojeteškodasečuje”.3„Ljudskapravaimplicirajuobojei
ovlastiiodgovornosti”.4

Madaipublicitetioglašavanjakoristemasovnemedijezasla-
njeporuka,njihovformatisadržajserazlikuju.Publicitet–in-
formacijeonekomdogađaju,pojedincuiligrupiiliproizvodu,

2 Kostić,L.(2011)Ko mu ni ko lo gi ja,Visokeškoleelektrotehnike,Beograd,str.
158.

3 Hidmai,M. (2008)Di gi tal ne de mo kra ti je,Princeton:TisakPrincetonUni-
verziteta,str.142.

4 Itamelink,C.J.(1995)Po li ti ka svjet skih ko mu ni ka ci ja Ja ge,London,str.12.
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ostvarujesekrozvijestiličlanakomasovnimmedijima.Mate-
rijalpripremaosobljezaPRipredajegaodjeluvijestinaraz-
matranje.Uredniciodlučujudalićesetajmaterijaliskoristitiili
odbaciti.Oglašavanje podrazumjeva plaćenomjesto i vrijeme
emitovanja.Razlikaima,alisuipakneodvojivi,mediji,reklame,
PR.

“Pristupmedijimaovisioomjeručlanstvakojesečestoprocje-
njujenominalno,zakojisesmatradajezemljiprisutan”.5

Me di ji i de mo kra ti ja

Demokratskimediji se temeljenadvaprijedloga.Prvomediji
obavljajuesencijalne,političke,socijalne,ekonomskeikultur-
nefunkcijeusavremenimdemokracijama.Utakvimdruštvima
medijisuglavniizvorpolitičkihinformacijaipristupjavnojde-
batiiključnizainformirane,nezavisnegrađanekojisudjeluju.
Demokracijazahtijevamedijskisustavkojiomogućujeljudima
široki rasponmišljenja, analize, rasprave o važnim pitanjima,
odražava raznolikostgrađana, tepromiču javnuodgovornost i
ovlastikojejesuiovlastikoježeledabudu.Medijiidemokratija
morajupoticatiraspravuiraznolikostiteosiguratiodgovornost.

Drugo, medijska organizacija uzoraka vlasništva, upravljanje,
regulacijaisubvencijasusredišnjaodrednicamedijskogsadrža-
ja.Analizaimplikacijaprivatnogvlasništvaioglašavanjepodrš-
kezamedijskisadržajsuograničeni.

Kroz veći dio druge polovice dvadesetog stoljeća, građani su
već čuli da nemaju razloga biti zabrinuti zbog korporativnog
vlasništvanadmedijimailiovisnostiokomercijalnomoglaša-
vanju,jertržišnonatjecanjeprisiljavakomercijalnemedije“da
daju ljudima” ono što žele, a novinarski profesionalizam štiti
vijestiodneobjektivnostivlasnikaioglašavačakaoinovinara
samih.

“Najpoznatijadefinicijamedijskepismenostiširomsvijetajeste:
sposobnostpristupaanalize,procjeneikorištenjemedija”.6

“Kadasuljudiustanjuizrazitise,onićetoiučiniti,kadaonito
moguučinitimoćnim,ajošine-skupimnačinom,onibrzoulaze
unovomedijskokraljevstvo.Kadasuoniustanjudoprijetido
potencijalnoglobalnepublike,onidoslovnomogupromijeniti
svijet”.7

5 Tucaković, Š. (2004) Lek si kom MASS – me di ja pro spa ri tet, Sarajevo,
str.264.

6 Mitovljić,Ž.(2008)To le ran ci ja i aro gan ci ja, Podgorica: Grafo,str.244.
7 Glimor,D.(2006) Mi Me di ji,OReilly,Mediji,Sebatepol,str.16.
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Za klju čak

Komunikacijajeosnovnapotrebazazajednicubilokojegdruš-
tva.To je esencijalnopravo svakog čovjeka, osnovno ljudsko
pravo.Bezkomunikacijenijemogućezamislitijednocivilizo-
vanodruštvo.Tojepreduvjetpravednogdemokratskogdruštva,
atojepotrebnouizgradnjimira.Nagliusponmedijainapredak
raznih društvenihmreža doveo je do promjene u dosadašnjoj
komunikacijimeđu ljudima. Sve više ljudi komunicira putem
raznihmedija.Informacijenisusamovažneuposlovnomsvijetu
većiuprivatnomživotu,anajprijeudruštvenomipolitičkom
životu.Zbogtogajeneophodnoiprimanjeidavanjeinforma-
cije.Djelotvornukomunikacijuteškojepostićiipodnajboljim
uvjetima.Konceptslobodnoginformisanjaipropagandeuteme-
ljenjeuZapadno-evropskimdemokratskimdruštvimaiSAD-u.
Sistemovakvogkomuniciranjaostaojeglavnoobilježjededuk-
tivnog formiranja. Koncentracija moći želi povećati osjećaje
bespomoćnosti ipokoravanje,uprkoshistorijskimčinjenicama
isilamakojesuiznadnašekontrole.Čovjekmožeizabratihoće
lipodlećitimpritiscima,alitojeizbor,anesila.

Mediji, takođermoguublažiti napetosti i sukobenudeći nove
perspektivebrojnojpublici.Ako tvorcipolitikežele iskoristiti
medije i njihovumoć za stvaranje zajednice, saradnjamedija
iodnosas javnošću jeboljipristupkonkurencijameđunjima.
Medijiutječunapolitikustavljajućipitanjanadnevniredpred
javnost.Toznačidaćesevlade,političari,koristitisvimmeto-
damakojeimstojenaraspolaganju,sveukupnasredstva,usluge
medija iPR,kakobidošlodo javnepodrškezanjihovuveću
popularnost ipublicitet.Mediji iPRnisu jedini faktorkojiće
utjecatinadruštvo ipolitiku, alimediji iPR jošuvijekmogu
utjecatinajavnost.Koristećitokaoprednost,političariikreato-
ripolitikesusavladalivještinuprezentacijemedijakrozkanale
vijesti koje traju dvadeset i četiri sata.Ciljmnogih kampanja
PR-a, naročito onih u sferi javnih poslova, jeste identifikova-
njeilidopiranjedoključnihlidera,kojisupresudnogznačajaza
uspjehilineuspjeh.

Madanovinaričestotvrdedarijetkokoristematerijale,namje-
njeneodnosimasjavnošću,trebasamoprelistatidnevnenovine
ividjetinavoderiječipredstavnikazaštampu.

Utjecajmedija i PR-a povećava se kad ljudi nisu u stanju da
provjere informacije kroz sopstveno iskustvo i znanje. Uloga
medijaiPR-auprocesuglobalizacijejedvostruka.Usuvreme-
nomkontekstumasovnimedijipredstavljajuglobalnurazmjenu
informacije.Ovosedogađajerpostojirealnostdaglobalnipro-
bleminemogubitiriješeniunutarizoliranedržaveilikontinenta
bezmedija.



232

DIJANA GUPTA

Mediji,odsvihulogakakveimaju,morajuimperativnobitino-
siociglavneulogeupromicanjumiraibitinositeljipomirenja
svihsasvima.
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FOCUSCHANGEINTHEPUBLICRELATIONS
ANDTHEMEDIA

Abstract

Traditionally, it was considered that those who work in public
relationsshouldhavepreviousexperienceasjournalists.Throughthis
experience theyweresupposed tobuild theirwritingskillsand learn
about functioning of themedia. In the pastmost peopleworking in
public relations had vast previous experience in the media. Today,
working in the public relations sector involves amuchwider range
ofactivities than just thoserelated to themassmedia.PRtodayalso

involveswritingforthecontrolledmedia.

Keywords: media, public relations, activity, experience, past
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Уни вер зи тет Св.КирилиМетодије у Ско пљу, Прав ни фа-
кул тет ЈустинијанI - Ин сти тут за но ви нар ство, ме ди је и 

ко му ни ка ци ју, Ско пље, Ма ке до ни ја
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МА КЕ ДОН СКО  
СПИНОВАЊЕБОРИСА

Сажетак: Пи та ње ути ца ја ПР-а на уре ђи вач ку по ли ти ку ме ди-
ја је исто као да по ста ви те пи та ње шта је ста ри је: ко ко шка 
или ја је, по себ но у ре ги о ну у усло ви ма тран сфор ма ци је, “обич не 
оти ма чи не”, по сред ством тран зи ци је, пре ко те ку ћег “ор тач ког 
ка пи та ли зма”, све до фа зе ин ста ли са ња нео ли бе рал ног еко ном-
ског ду ха и (ква зи)де мо кра ти је. Чак и да фа за “ор тач ког ка пи та-
ли зма” још ни је про шла, дух и ло ги ка те ку ћих ПР-а се из ра жа ва 
пре ко зло у по тре бе мо ћи ме ди ја за сво је спи но ва ње и “ме диј ско си-
ло ва ње” јав но сти. Ово је сли ка ста ња у Републици Ма ке до ни ји у 
по след њем пе ри о ду, а по себ но с об зи ром на ак ту ел не до га ђа је у 
ко ји ма, с јед не стра не, има те по ку шај вла сти да на сил ним пу тем 
пре ко сво јих ме диј ских гла сно го вор ни ка ин ста ли ра За кон о ме ди ји-
ма као по до бан, евро по же љан и та ко ре ћи им пе ра ти ван, док Удру-
же ње но ви на ра Ма ке до ни је, с дру ге стра не, крај њим и ди фу зним 
сна га ма, по ку ша ва да про мо ви ше и им пле мен ти ра иде ју о са мо ре-
гу ла ци ји ме ди ја. У ова к вим усло ви ма, кад се пре ко ПР-а ути че, не 
са мо еви дент но, не го и на сил но, у од но су на уре ђи вач ку по ли ти ку 
ме ди ја, жр тва је са ма јав ност, а на крат ке ста зе и они ко ји то 
прак ти ку ју, што на ме ће пи та ње да ли ПР има сво ју про фе си о нал-
ну ети ку и тре ба ли се др жа ти ње или ће се у Ма ке до ни ји де си ти 
спи но ва ње по узо ру на “спи но ва ње Бо ри са”?

Кључнеречи: спи но ва ње, ме ди ји, јав ност, ети ка ПР-а

Увод

Уразматрањуконстатацијеоданашњемдруштвукао“дру-
штвуспектакла”,готовосвеједноједалисенаглашаваонај
елементкојиобележаваданашњедруштвокао“друштвоза-
баве”илионајкојигаобележавакао“информацијскодру-
штво”, затошто јепревишеевидентнои јаснода јеулога
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медијапосталаглавнимоторобликовањаипреобликовања
света,живота,сагласномоћикојусустекли.Башзбогтога,
данасихтребаморазмотритикаопосебнозначајанфактор
уусмеравању,паикреирањудруштвенихпроцеса,аневи-
шекаоспорадичнидруштвенифеномен,нитикаообичног
партнераудруштвенимдогађајима.1Уосталом,данасмеди-
јиимајунезамењивуулогуумодерномдемократскомиплу-
ралистичкомдруштву.Они су један одфактора који, уоп-
ште,омогућујуњеговофункционисање,алиипремакојима
семеринапредакусамомдруштвуипохоризонталиипо
вертикали.

Алиистовремено,логикарастањиховемоћипонекадугро-
жаваислободузакојусусеновинаријакомногоборилии
којајетемељмногихдругихслободаудемократскимдру-
штвима. Од некадашњег Хегеловог разумевања важности
медијакао“јутарњемолитвесвакогинтелектуалца”,истису
израслиусилукоја,понекад,стојиизваниизнаддруштва,
тј.досазнањакојевишенеобједињује,негоделидруштво
савијајући се предноситељима економске, политичке или
војнемоћиињиховихинтереса.Деградирајуће интенције
сусепојавилеумедијимаиновинарствукојеводеобрасце
масовне културе према “медиокритетској” и “бруталној”
култури,сагласнокојој„нашиобичниживотисуподређени
законима,нашиинстинктипотиснути,нашежељецензури-
сане,доксунашистраховиприкривени,успавани”2.

Претходносамопотенцирасазнањеда,ипоредтогаштоје
у готово свим друштвима дошло до релативизирање свих
вредности,нагомиланиинерешенипроблемаљудскогоп-
станка поново постављају питање о етичким вредности-
маи критеријумимапрема којимабисмомоглии требали
управљатиивредноватидогађајеусветудруштвенекому-
никације. Због тогаипотреба једнедубинске анализемо-
ралностимедијскеиновинарскепраксеитеорије,посебно
збогњиховевеликеделотворностикојајевишенегојасна,
али и нужна.Иста са собом повлачи велики степен одго-
ворности, јерновинарствоувекизноваипоноводолази у
службуразличитихинтереса,ато,заједносаформалними
садржинскимквалитетимамедијскепонуде, јесте једанод
најважнијихкритеријазаоцену.„Одавде,намећесепотреба
применесударазумаиморалнихпроценаинаовоподручје.
У супротном,медији безморала бипостали сабиралиште
нискихстрасти,сликадруштвеногхаосаукомесепрекида

1 Истосеодноси,какона“класичне”медије(штампа,радиоиТВ),тако
ина“новемедије”,пресвегаИнтернет,којисеуконкретнојситуацији
можепредставитиикаопарадигматскипримерзаовуновуситуацију.

2 Морен,Е.(1979), Дух вре ме на,Београд:БИГЗ,стр.135.
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континуитетидестабилизујесесистемдруштвенихнорми,
атимеисамомодернодруштво”3.Овопосебноууслови-
маукојимајеПостмодернапокушалаијошувекпокушава
“убити”новинарство,сахранитиновинаракаоморалногсу-
бјекта,пазбогтогаправоистраживачкоимултидисципли-
нарно новинарство мора бити рехабилитовано, објашња-
вајући егзистенцијалну, антрополошку позадину троугла
трговац-мандарине-медијскипосредници.4

Етич ка за сно ва ност ре ла ци је ПР – ме ди ји

Тоседешавазбогмноштваинформацијаиинформативног
материјала на којима почива сила и утицај медија, јер то
мноштвоимасвојеизвориштеу,безобзиранаразликупо-
деледобар-лошПР,самимодносимас јавношћу,затошто
су медији најмоћнији катализатори економских токова и
најутицајнијихгласноговорника.Безпосредовањакомуни-
кацијских средстава, бесмислено је тражити информацију
оодређеномпродукту,услугеилиидеје,налокалном,реги-
оналном,а јошмањенаглобалномнивоу.Другимречима,
овапословна(бизнис)димензијамедијскесфереимавелики
утицајнаоноштоседогађатамонегдеу“глобалномселу”,
поштосумедијинезамењивистваратељи,креаторимишље-
ња,алииспроводитељиразноврсногинформативногмате-
ријаладоодређене,таргетиранепублике,јавности,којајеса
својестранејакобитанфакторзасвакуозбиљнукомпанију.

Отуда,питањезаодносПР-асамедијимаињиховогмогу-
ћегутицајанауређивачкуполитикумедија јеустварипи-
тање поштовања основног принципа новинарског профе-
сионалногпослаиуређивачкестратегије,о једнојесенци-
јалнојанализисинтагмекрозкојесеизражаваовајосновни
принцип, а која гласи: „Поверење код јавности на основу
независногиобјективногинформисања!”.Свештојеизван
овесинтагмеприпадасегментунасловљеномкао“повреда
основногмедијскогетичкогпостулата”,паотудаодговорна
питањекакодоћидоетичкефундираностиоверелације,тј.
доефективне,успешнеиморалноутемељенеиодрживере-
лацијеПР-асамедијима,гласидајетомогућесамопреко
стварањаиодрживостиузајамнокорисне,моралнозаснова-
несарадњесамедијимаињиховимновинаримаиуредни-
цима,сациљемобезбеђивањаподршкеукреирањумедиј-
скихсадржаја,којићеуодређеномстепенуиматиипоруке
којићебитиуинтересу јавности, алићеистовременоби-
тииуинтересусамихкомпанија.Овозбогчињеницедасу

3 Донев,Д.(2011) Ети ка во но ви нар ство то,Скопје:УКИМ,стр.155.
4 Бал,Ф.(1997)Моћ ме ди ја,Београд:Клио,стр.5.
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масмедијинајбитнијиелементуделатностиПР-апоштосе
ипрекоњих,најчешћеиунајвећемпроцентуреализујуод-
носисајавношћу.

Овојошвишеизатоштосуодносисмедијима,премаПРСА
(АмеричкоУдружењезаодносесјавношћу),самоједнаод
15функцијаодносасјавношћу.ПремадефиницијиПРСА,
односисмедијимапредстављају„начинисарадњеПР-аса
масмедијимазбогстицањапублицитетаилиреаговањана
њихов(медијски)интересзаорганизације”5.Исто,збогтога
штосумедијинашипомоћници,нашисарадницибезкојих
би самчовек бионем, глуви слеп.Свет би био онакави
онолики колики је дијапазон наших чула.Досезање света
у смислунашегсазнањабилобиограниченонанашпро-
стор и време. Тај свет би знао за нас онолико колико би-
смогамимоглиинформисатионама,онашемпостојањуи
постигнућима.

Алиистовремено,веомачестоустварности,ефективнимо-
рално засновани односи смедијима обремењени сумеђу-
собнимстереотипима,какоомедијимаиновинарима,тако
иоПР-у.Најчешће,новинаридоживљавајуПРпрофесио-
налцекао:

-“својеврснубаријерупрематранспарентностисамихорга-
низација(институција,компанија...);

-скривачеистине;

-онекоји“обликују”вести(пропаганда“пресвучена”уин-
формацију);

-“спиндокторе”,којисууслужбиполитичкихментора;

-“неплаћени”маркетингкојисерадизаодређенекомпани-
је;

-креатореикорисникефразакојесунеупотребљиве...”6.

Сдругестране,икомпаније,каоиљудизадуженизаодносе
сајавношћу,понекадимајупотпуноискривљеномишљење
оновинарима,тј.даони:

-“тражеијединообављајусензационализме,тј.скандалеи
лошевести;

5 PublicRelationsSocietyofAmerica,“OfficialStatementonPublicRelati-
ons”,06.June,2013.,http://www.prsa.org/AboutPRSA/PublicRelationsDe-
fined/Documents/Official%20Statement%20on%20Public%20Relations.
pdf.

6 Пачемски,Г.„Какодоефективниодносисомедиумите?“,06June,2013.,
http://zojm.mk/kako-do-efektivni-odnosi-so-mediumite/#more-699.
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-суповршниинеупућени,недовољнообразованиотемама
окојимапитајуиизвештавају;

-нисуобјективни,затоштоихплаћаконкуренција(“друга
страна”);

- посебно су подложни утицајима (политичким, економ-
ским),сагласноњиховомекономскомстатусу...”7

Ипак,упракси,новинарииуредници,саједнестране,иони
којипрактикујуодносесјавношћу,сдруге,суупућенијед-
нинадругеуиспуњавањусвојихсопственихциљеваиза-
датака.Новинарииуреднициморајудобити“материјал”и
идејесаизвораинформација,атосучестољудизадужениза
односесјавношћу.Уистовреме,ПРпрофесионалцимора-
јупрекомедија,посебнопрекоњихових“чувара”,новинара
и уредника, пласирати оношто хоће саопштити јавности,
штоуесенцијалномсмислуговоридајеПРпрофесионалац
једанврлодоброобавештен“новинар”освојојкомпанији,
алиистовременоидиректанпартнерновинаримаизмедија.

Значи,постојиједнамеђу-”зависност”,алидалисерадио
различитиминепомирљивимагендамаовадватипаделат-
ника?Наиме,напрвипоглед,ПРпрофесионалциикомпа-
нијечијеониинтересезаступају,каоиновинариињихови
медији,имајусасвимразличитеагенде.Први,имајуагенду
којасезасниванањиховомодређеноминтерноминтересу
компаније док други, тј. медији, морају бити упућени на
ширедогађајеузаједнициидруштвуизбогтогаимајуши-
руагенду.Унајвећемделу,оношточинепрви,никадане
занимаоведругеиобрнуто.Башзбогтога,вештинауспе-
шниходносасмедијима,тј.вештинауспешнихПРпрофе-
сионалацасесастојиодпрепознавањаспецифичногинтере-
сановинараимедијаи“угуравање”уњиховуагенду.Ово,
сасвојестране,налажепотребудамедијиморајубитијако
пажљиви у извршавању свог посла, а посебно у релацији
саПР-ом.Уприлог овог говориинемачки етички кодекс
зановинарекадакажеда:“новинарисудужнидатрагајуза
информацијом,анесамодајепреносе”8или“ниједозвоље-
нодановинаркреирапохвалнетекстовекојипредстављају
обликскривенерекламе”9.

УправоованајозбиљнијалакмуспапирпробаморалауПР
активностимаодносисенарелацијусмедијимауконтексту
провереистинитостихипотезедалисуновинариимедији

7 Исто.
8 Никшић,С.иДавичо,А.(2004)Ети ка но ви нар ства, Београд:Центарза

управљањепројектима,str.82.
9 Исто.,стр.84.
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само продужена рука ПР-а као резултат утицаја истог на
њихили,пак,ипоред,напрвипоглед,супротстављености
оведвефункције,онајмедијкојидолазиизодносаса јав-
ношћу-онисуусвојојделатностимеђузависниитребају
сарађивати.Сагласнотесту,ипак,барутеорији,показујесе
дапостојиодређенитипсарадње,“алисамоуколикосета
сарадњабазирананеколикопојмовакојиихспајају:

по ру ка -далиимамоштарећи?Далијетонештоновои
интересантно?;

пу бли ка-каквајевредносттеинформацијезајавност,онако
какојеразумевајумасмедијииновинари;

ве ро до стој ност-далифактистојеизаоногштосаопшта-
вамо?;

ком пе тент ност, ре ле вант ност - да ли смо баш ми они
који су “најпозванији”, који требају преузети одговорност
за одлуке и догађаје за које су заинтересовани медији и
јавност?”10

Вероватно,дабисмодошлидоодговоранатокојијеусу-
штиникрајњициљПРпрофесионалаца,тј.штаониподразу-
мевајуподуспехомуодносимасамедијима,требалибисмо
сеупитатиотомедалијециљсвакогуспешногПРпрофе-
сионалцаданаправи“вест”замедије,од“добре”причео
компанијикојузаступа,илиспречитиобјављивањеумеди-
јима“лоше”информацијеоњеговојкомпанији,тј.требамо
се упитати о етичкој поткрепљености њихове професије.
Уовомконтексту,америчкиауториконсултантзакомуни-
кацијеШелХолц (ShelHoltz) каже: “Супротномишљењу
многобројнихпосматрача,улогаодносасмедијимауједној
компанијинијеутомедаонаумедијимаизгледадоброили
дасенепишеоњојлошеуштампи...По сао спе ци ја ли ста за 
од но се са ме ди ји ма би тре ба ла би ти у то ме да они по ма жу 
но ви на ри ма и уред ни ци ма да ра де свој по сао. Тојеуцело-
стиусагласностисаосновнимзадаткомодносасјавношћу
-успостављањеиуправљањесаодносимакомпанијепрема
њенојциљнојпублици”11.

10Пачемски,Г.„Какодоефективниодносисомедиумите?“,06June,2013.,
http://zojm.mk/kako-do-efektivni-odnosi-so-mediumite/#more-699.

11Holtz, S. (2002)Pu blic Re la ti ons on the Net. SecondEdition,NewYork:
AMACOM,pp.158.
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Ди ле ме етич ке за сно ва но сти ре ла ци је  
ПР - ме ди ји

Тојезатојер,усупротном,покушавајућидаразумемоона-
квекаквесуразноврснеформедруштвенихпоремећаја,још
једномитонанајеклатантнијиначинмораћемоприхватити
оноштојејошФренцисБекон(FrancisBacon),усвојевре-
ме, потенцирао као “идоле пијаце”, али и “идоле театра”,
кад је говориоољудској заводљивостиинаклоностипре-
масистемиманавикадаистепретвореуидолатрију,тј.по-
стојањеидолакојинастајукадаимамозаједничкоживљење
имеђусобнукомуникацијуљуди,посебнозбогтрговинеи
удруживањаљуди. Другим речима, “пијаца је метонимија
задруштвенукомуникацијупомоћујезика,ајезикнијеса-
момедијистине,негоимедијлажииширењапреваре”12.
Наиме,какоштонаводиБекон,“људикомуницирајупреко
говора,аречисеодређујупремасхватањумасе.Збогтога,
лошинеадекватанизборречи,начудесанначинблокираи
инхибира разум.Ствар се неможе поправити нити дефи-
ницијамаиобјашњењимакојимаучениљудепонекадхоће
дасебране.Напротив,очигледноједаречиприсиљавајуи
командујуразумом,стварајућимуконфузију,паводељудеу
великибројпротивречностиипразнеилузије”13.

Сагласно претходном, може се констатовати да се Бекон,
његовомтврдњомоулозијезикаустварањуидола,можепо-
сматратикаонашсавременикисвевишеактуелан,пошто
ништанетангирамоменталну,“савремену”интелектуалну
културукаопитањејезичкекултуре,посебнопољеинтереса
ПР-а.КаоштонаводиВикторЖмегач(ViktorŽmegač),“пре-
коформулациједаречимогувршитинасиљенадразумом,
Беконсеможесматратизадиректногпретходникасавреме-
ногјезичкогскептицизма,алииманипулаторскихтехникау
друштву”14.Потврдаистогајенајрадикалнијесведочанство
којејеХугоЛоренсАугустХорманфонХофманштал(Hugo
LaurenzAugustHofmannvonHofmannsthal) дао крајем19.
векакадјенаписао15дасемидавимоулажимаипреварама,
азакоје јекривдруштвенисистем,ауданашњемсмислу
можемобитиконкретнијиирећидасурекламеиполитич-
кислоганидовољнапотврдаистог.Уовомсмислу,довољно
јепрелистатиновине,укључитирадиоилиТВ,ајошвише

12Жмегач,В.(2013)Фи ло зо фот игра фуд бал,Скопје: ИЛИ-ИЛИ,стр.219.
13Бекон,Ф.(2006)Нов Ор га нон,Скопје:Аз-Буки,стр.49.
14Жмегач,В.нав.дело,стр.219.
15Hofmannsthal vonH. L.A.H., “EinBrief”,DerTag, 18October, 1902.,

21.06.2013., http://depts.washington.edu/vienna/documents/Hofmannsthal/
Hofmannsthal_Chandos.htm.
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Интернетиодмахсмоокружени“идолимапијаце”,итоса
свих страна. Јошвише, “уколико укључимои конвенције,
безкојихидеологијенемогупостојати,накораксмобли-
жедонасиљаиконформизмакомесуданасљудиизложени
умногимподручјимаживота-илитачније:комеседобро-
вољноизлажусами”16.

Ма ке дон ско спи но ва ње Бо ри са

Ипоредприжељкиванеформе,модела,идеала,претходно
предочено,уодносунарелацијуПР-односасамедијима,
ипак,реалностговоридапостојипољезлоупотребеуовој
релацији познатије као “спиновање” или “покушај мани-
пулације јавностипрекомедијауодносунадисперзирану
информацијуодстранеПРделатника”,апосебнопривлаче-
њаодређенихмедијауслужбуПРстратегијакаоњихових
мегафона.

Уовомсмислу,ПРкаотакав,утиченауређивачкуполитику
самогмедија,кројећињиховеинтересепремапотребиодре-
ђенециљнегрупе,чимесаммедијнијевишенитисамочист
преносилац информације за јавност, а камоли истраживач
уодносунаинформације.Тиме,сагласнотеоријиПолФе-
ликсЛазарфелда(PaulFelixLazarsfeld)иЕлихКатца(Elihu
Katza)опостављањудневногредамедија (agenda setting),
премакојојсеупрвомпланустављаидејадамедијитреба
даодређујуштајеоноочемуљудитребадаразмишљају-
уоваквимусловимаПРделатникодређуједогађајеитеме
дана,атиме,услучајумакедонскеприче,обављаенормни,
пресвега,политичкипритисакнамедије,асходнотомеина
јавност,оптерећујућиједневно-политичкимиграма.17

Отуда,слободносеможерећидаудруштву,каоштојемаке-
донско,укомејеновинарскапрофесијаврлочестоподпри-
тискомполитичкихиекономскихелита,честодолазидо“гу-
бљења”новинарстваињеговогзалажењаунекедругепро-
фесије.Овакви“излети”најчешћисууПР-укаопрофесији,
али и у политици.Познати су случаји у македонском но-
винарствукадановинарипостајуполитичари,посланици...

16Жмегач,В.нав.дело,стр.220.
17Покрепаовихставовасеможенаћиурезултатимаистраживањакојегсу

спровелиД.Донев,Ј.Дуков,В.ЧаловскииВ.Камчевска.Детаљнијепо-
гледајкодДоневД.,etal.,“ПриказнамедиумскатасценавоРепублика
Македонија”,упубликацијиEu ro pe He re and The re: Analysis of Eu ro pe-
a ni za tion Di sco ur se in the We stern Bal kans Me diaприпремљенауоквиру
Регионалногпрограмаподршкеистраживањимауобластидруштвених
истраживања на Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у
Фрибургу,узфинансијскуподршкуШвајцарскеагенцијезаразвојиса-
радњу(SDC).
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Истовремено,границуизмеђуновинарстваислужбезаод-
носеса јавношћусвакодневнопрелазепровладинимедији
илитачнијемедијикојисузбогфинансијскихилиполитич-
кихинтересанаклоњенивладајућојгарнитури.Онисечесто
јављајууслужбиполитичкихелитасациљемпромовисања
одређеневладинеактивностииликампање.Прелажењегра-
ница,илиунекиммедијиматофункционишекаосимбиоза
оведвепрофесије,догађасеипреконарученихинтервјуаса
политичкимпредставницима,унапредаранжиранихпитања
напресконференцијама,приказивањасегменатаизприват-
ногживотаполитичара,свесноиплански,сациљемувећа-
њаПРефектаоњимаприватно,алииопартијигенерално.18

Потврдаовогставасеможепронаћиустварности,тј.упрак-
си,сагласнокојојсеумакедонскомновинарствуилитачније
у медијској сфери јако мало уступа простора за јавну де-
батуопитањимаипроблемимакојазанимајујавност.Ово
је замењенонаручениминтервјуимау којима сенајчешће
појављујуафирмативнаиаранжиранапитањаукојиманема
критичкогприступа.Постојеиновинариучијимемисијама
и информативним програма најчешће гостују представни-
цивладе,штонијеслучајусвиммедијима,већузнатном
броју.19

Тиме, македонско новинарство се суочава са синдромом
који обележава пуномедија из региона, а то су притисци
политичкихиекономскихелита,нереализованостнајавао
развојумедијаодстранемедијскихгиганатакојисукупи-
лидеомедија(најчешћештампаних)урегиону,атујејош
ипроблемкорупције.Овимсеинаправилаподела,која је
заједнички именитељ карактеристичан за новинарство у
Македонији,одосамостаљењападоданас.Најпре,медији
сусеподелилипоетничкојоснови,којаиданастрајесаиз-
узеткомједненационалнеинеколиколокалнихтелевизија,
који емитују програм на македонском језику, али и на је-
зицимадругихетничкихзаједницакојеживеуРепублици
Македонији.20

Македонији, каомултиетничкој имултикултуралној зајед-
ници,поредпоменутеподеле,можесепридодатијошједна:
поделамедијапопартијскојоснови.Једнисуоникојипо-
државајуполитикуВладеинајчешћезвучекаоњиховигла-
сноговорници,адруги(којихимасвемање)оникојикрити-
кујуделатностВладе.21Оваквојоштројподелина“наше”и

18Исто.
19Исто.
20Исто.
21Исто.
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“ваше”,пркосемалобројнинеутралнимедијикојијошувек
покушавајуодолетиполитичкимпритисцимапартија.

Наовајначин,одсуствомкритичкогприступаусадржајима
медија,притисакистрахзасопственуегзистенцијуучини-
лисудановинаричестовршесамоцензурууинтересуочу-
вањасвојихраднихместа.

За кљу чак

Сматра се каодовољнопоткрепљено сазнањеда сепреко
положајаизначајановинарскепрофесијеуједномдруштву,
може проценитињегова отвореност и демократичност, тј.
поштовање и загарантованост слободе мишљења, говора,
удруживањаиуопштеслободногживота.„Тоговоримного,
дасеумедијимаогледаикреирањестањаикретањеујед-
номдруштву,штазначидаседемократија,пресвега,изра-
жаваумедијима,њиховаструктураикултура”22.Исто,као
такво,тражиседоброиживоновинарство-етичкифунди-
рано, свестрано ангажовано, хуманои вредно.Безњегове
високеморалнепостављености,илузорнојеочекиватидо-
брофункционисањеиразвитакдемократије.

Зато,уколикохоћемоотворено,слободно,демократскодру-
штво,којећесесамоодређивати,ондасмовишенегоодго-
ворни зањегову реализацијупреко унапређивања културе
комуникацијекојуразвијамоумедијимаисањима,тј.преко
новинарстваињеговогглавногморалногсубјекта-новина-
ра.Тојемогућесамоондакада“сетеоријскиипрактично
потрудимодаразвијемоспособности,спремност,каоида
посветимопажњуетицикојасенемериквантитетом,него
квалитетом”23.

Наиме, овакав модел размишљања о отвореном, слобод-
ном,демократскомдруштву,стављадржавуупозадинузато
штосадржинастојањедасесаморазумекаоапсолутноме-
стомоћи,владањаиутицаја,истовременофаворизирајући
идејуосамоодговорномграђанскомдруштву.Отуда,ујед-
нојоваковојвизији,аргумент,реч,комуникација,медијии
новинарстводобијајудруштвену, акаотворцидруштва,и
кључнупозицијуутеоријиипракси.24

22Донев,Д.(2011) Ети ка во но ви нар ство то,Скопје:УКИМ,стр.197.
23Бауер,А.Т.(2007)Ме ди ји за отво ре но дру штво,Загреб:Свеучилишна

књижара,стр.7.
24Донев,Д.нав.дело,стр.197.
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MACEDONIANSPINNING OF BORIS

Abstract

TheissueofPRimpactontheeditorialpolicyofthemediaisthesame
as the question “What is older: the egg or the chicken?”, especially
in the subject region and in terms of transformation from “snatch
privatisations”, through transition and “buddy capitalism” towards
embracingneoliberaleconomicspiritand(quasi)democracy.Allofthis
isreviewedfromtheaspectofwhathasbeenhappeningintheRepublic
ofMacedonialately.Ontheonehand,wehavetheviolentattemptof
MacedonianGovernment toforce throughtheirmediaspokespersons
passing of the Media Act as eligible, Euro-desirable and highly
imperative, while on the other hand theMacedonianAssociation of
Journalistsusetheirlastdiffusedeffortstotrytopromoteandimplement
theideaofself-regulationofthemedia.Insuchcircumstances,whenPR
notonlyobviously,butalsoforcefullyinfluencetheeditorialpolicies
of themedia, thevictim isnotonly thepublic itselfbutalso,on the
shortrun,thePRpractitionersthemselves.Thisraisesthequestionof
whetherthePRbusinesshasitsownprofessionalethicsandshouldPR
practitionersupholdit,orserveasaspinningtoollikeintheexample

of“spinningBoris”?

Keywords:spinning, media, public, PR ethics 
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PO LI TIČ KI PR, ME DI JI I  
SPIN DOK TO RING

Sažetak: Od no si s jav noš ću pred sta vlja ju si ste mat sku, du go roč nu ak-
tiv nost na for mi ra nju i odr ža va nju po zi tiv nog sta va jav no sti o ne koj 
lič no sti ili or ga ni za ci ji, od no sno, to je dje lat nost upra vlja nja mnje njem, 
ko ja se fo ku si ra na for mi ra nje i odr ža va nje po zi tiv nog ili po bolj ša nje 
lo šeg imi dža u jav no sti. Ove ak tiv no sti se sma tra ju po treb nom u ra znim 
obla sti ma ljud ske dje lat no sti. De fi ni šu se kao aspekt ko mu ni ka ci je ko ji 
ob u hva ta pro mo vi sa nje že lje nog imi dža po je din ca ili gru pe či ji je cilj 
da pri vu če pa žnju jav no sti. Iz vr ši o ci sa me ubje đi vač ke dje lat no sti su 
struč nja ci za per su a zi ju i mar ke ting, ko ji ob li ku ju pro pa gand ne po ru ke 
i teh nič ko oso blje ko je omo gu ća va da se pro pa gand na po ru ka upu ti 
pre ko ne kog od sred sta va in for mi sa nja do pri ma o ca ali to su i spin 
dok to ri. Sa vjet ni ci za imidž, po li tič ki sa vjet ni ci ali i oso be iz vješ te ne i 
ospo so blje ne za upra vlja nje in for ma ci ja ma i ma ni pu la ci ja ma ma sov-
nim me di ji ma i fri zi ra nje in for ma ci ja. Po se ban zna čaj u to me ima ju 
agen ci je za od no se sa jav noš ću (pu blic re la ti ons firm) ko ji za iz vje stan 
ho no rar za stu pa ju in te re se od re đe nog su bjek ta. Ove agen ci je ko ri ste 
sa zna nja iz obla sti druš tve nih na u ka, na ro či to psi ho lo gi je i so ci o lo gi je.

Ključne riječi: Po li tič ki PR, jav no mnje nje, spin dok to ring, me di ji, 
ma ni pu la ci ja

Mediji su uz političke organizacije i građane jedan od aktera
političkekomunikacije.Uočljivisufenomeniogromnoguticaja
medijaaliiuticajanasamemedije,njihovainstrumentalizacija
izloupotrebe.Političkiseakterimorajukoristitimedijimakako
binjihoveporukebilepreneseneželjenojjavnosti.Tako,vreme-
nom,političaripostajusveviše,svojevrsniglumci,kojinastoje
daseunajboljemsvjetluprikažuujavnommnјenju.
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U ve zi sa poj mom jav no mne nje u ti je snoj je ve zi i ter min od no si 
s jav noš ću1.Odnosisjavnošću,premaZ.Slavujeviću2,predsta-
vljaju„sistematsku,dugoročnuaktivnostnaformiranjuiodrža-
vanjupozitivnogstavajavnostionekojličnostiiliorganizaciji,
odnosno,tojedjelatnostupravljanjamnenjem,kojasefokusira
naformiranjeiodržavanjepozitivnogilipoboljšanjelošegimi-
džaujavnosti“.

USADpostojepojmovikojisuusuštinisličnisapojmompro-
pagandeuevropskomshvatanju(političkoubjeđivanje,politič-
ko komuniciranje, politički marketing). To su pojmovi: javni
odnosi(pu blic re la ti ons),političkoratovanje(politicwarfare)i
kontrolamišljenja(mind con trol)isl.ibrojnefirmekojesetim
poslovimabave(Pu blic re la ti ons firms,iliskraćenoPR).Pojmo-
vipodovimnazivimaneizazivajunegativnovrednovanje,čak
naprotiv,oveaktivnosti se smatrajupotrebnimu raznimobla-
stimaljudskedjelatnosti(politika,ekonomija,sportisl.).Jasno
jedaseovdjeneradisamooterminološkimrazlikamavećio
negiranjupojmapropagande.Ideološkerazlikemeđukandidati-
manaizborimauSADsuneznatne,takodasenamećenužnost
naglašavanjamalihrazlika,uprvomreduličnihosobina,afini-
tetaipogledaistavova.Saovakvimjestilomvođenjakampanje
uskopovezanapojačanausredsređenostnapojedinogpolitičara,
itonenapolitičarakaopredstavnikanekeideologijeilistran-
ke,negokao“osobe”.Interesantnapojava,baremuSAD,jeda
mediji znatno više pišu negativno o političkim kandidatima,
ukazujućinanjihoveslabosti,propuste,nedoslednosti,aznatno
manjeafirmativnoonjihovim idejama,programima i sl.Ana-
lizirajućitajfenomenB.Newmanzaključujeda„medijistvaraju
dojamujavnosti,kaodasenužnobiramanjezlonaizborima,a
nedasebiraboljerješenje“.3 Iporednesumnjivepopularnosti

1 Problemiukonceptualizaciji idefinisanjuodnosas javnošćupotiču jošod
1923.godineipredavanjaiprvogpriručnikaopu blic re la ti ons(izrazkojise
možeprevestikaoodnosi s javnošću)EdvardaL.Bernajsa“Kri sta li za ci ja 
jav nog mne nja (Cri stal li zing Pu blic Opi nion)”naprvomkursuzaodnoses
javnoščuUniverzitetauNjujorkuposvećenogtojprofesiji.Osimmeđunarod-
nogterminaPR,nafrancuskomgovornompodručjusekoristinazivRe la ti-
ons pu bli qu es,italijanskom–Re la zi o ni pub blic heinjemačkom–Oef fen tlic-
hke it sar be it(premaV.Sredanović, Jav nost i me di ji u Cr noj Go ri,Obod,Ce-
tinje,2007,str.15). EncikopedijaBritannicapodterminomodnosisjavnošću
definiše:„aspektkomunikacijekojiobuhvatapromovisanježeljenogimidža
pojedincailigrupečijijeciljdaprivučepažnjujavnosti“ (En ci ko pe di ja Bri-
tan ni ca 1-10,knjiga6,(2005)Beograd:Politika,Narodnaknjiga,str.101).

2 Slavujević, Z.(2005)Po li tič ki mar ke ting, Beograd:Čigoja,Fakultetpolitič-
kihnauka,str.27.

3 Šiber,I.(1998)Osno ve po li tič ke psi ho lo gi je,Zagreb:Političkakultura,str.
180.
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televizije, američkipredsjednicinjegujuobičajda se subotom
obratenacijiposredstvomradijakaomedija.4

Izvršioci same propagandne djelatnosti su stručnjaci za pro-
pagandu koji oblikuju propagandne poruke i tehničko osoblje
kojeomogućavadasepropagandnaporukauputiprekonekog
odsredstavainformisanjadoprimaocaalitosuispindoktori.
Engleskarečspinznačiokretatiilivrtjeti,pajetakonastaoizraz
spin doc tor–savjetnikzaimidž,političkisavjetnikaliiosoba
izvještena i osposobljena za upravljanje informacijama i ma-
nipulacijommasovnimmedijima; izraz spin con trol označava
friziranjeinformacija,izjavazajavnost,usmeravanjedogađaja
idoziranjeinformacija. Spin doc to ringseodnosinanizaktiv-
nosti:odbranaodnovinara,odobravanjeiliodbijanjeintervjua,
kaoipodučavanjeonihkojidajuintervjueotomeštadakažu
i šta danekažu, kao i komentarisanjepriča i pisanjanovina-
ra,ističućiodređenerečeniceiliinterpretacije.Spindoktoritvr-
de da oni samo „ubrzavaju“ proces širenja određenih vijesti i
informacija.5

Spindoktoriimajupunododirnihtačakasaspecijalnimsavjet-
nikomzamedije,osobomzaduženomzainformisanjeiodnoses
javnošću.Spin-doktoringjeumjetnost“spletkarenja”strategija
odnosasajavnošću,kojavijestimadaježeljenismjerinterpreta-
cije.Pojamspin dok torseprviputpojavio1984.godineuAme-
rici,tokompredsjedničkekampanjeReagan-Mondale,učlanku
De ba ta i spin dok to riNewYorkTimes-a.6

Političkiprogrami,političke izjave, izborneporuke,kampanje
imajupolitičkoznačenjei,kakokažeB.McNair,,,efektnostim
jesamoonolikakolikoseonjimaizvještavaikolikoihmedijska
publika prima kao poruku”.7 Prema tome, svi akteri političke
komunikacijemorajudo pri je tidomedijaakoželeprenijetisvo-
jupolitičkuporuku.

Poseban značaj u tome imaju agencije za odnose sa javnošću
(pu blic re la ti ons firm –PR)kojizaizvjestanhonorarzastupaju

4 Radio izvještavanjeodogađajimau izbornimkampanjamauSADpočinje
1924. ali je pokrivenost cjelokupnog biračkog tijela ostvarena tek 1932.
godine.PrvikojijekoristioradioukampanjijeF.Ruzvelt.Onjeuvrijeme
prvepredsjedničkekampanjeimaoprotivsebevećidioštampe,pasenjegova
pobjedanadHuverom,kaoikasnijireizbor,pripisujuinjegovommaestral-
nomkorišćenjuradija, Slavujević, Z.(2005)Po li tič ki mar ke ting, Beograd:
Čigoja,Fakultetpolitičkihnauka,str.139.

5 Street, J. (2003)Ma sov ni me di ji, po li ti ka i de mo kra ci ja ,Zagreb:Fakultet
političkihznanosti,str.4.

6 Sredanović,V.(2007) Jav nost i me di ji u Cr noj Go ri,Cetinje:Obod,str.19.

7 McNair,B.(2003)Uvod u po li tič ku ko mu ni ka ci ju,Zagreb:Fakultetpolitič-
kihznanosti,str.19.
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interese određenog subjekta.8 Ove agencije koriste saznanja
iz oblasti društvenih nauka, naročito psihologije i sociologi-
je.Svojupažnjuusmjeravajupremacentrimamoći.9Takođe,u
kampanji sekoriste pored televizije i radija, i ostala sredstva,
poputtelefona(telemarketing,korišćenjoš1960.ukampanjiR.
Nixona),film(biografskidokumentarciRegana,Buša,Klinto-
na),internet10.JednaodkarakteristikapolitičkogživotaSADsu
ilobiji.11Sobziromnasloženostdruštva,širokoproklamovana
ljudskapravaislobode,moćiznačajmedijaijavnogmnenja,
nepostojanje ideoloških razlika među glavnim političkim su-
bjektima,persuazivnodjelovanjekarakterišuperfidnije iblaže
forme.Primjena načela efikasnosti naročito je uočljiva tokom
izbornihkampanjazakongresitokomizborazapredsjednika,

8 ,,PremaAmeričkomministarstvupravde,HrvatskajeplaćalaagencijiRu der 
Fin10.000dolaramjesečnopluszaradnapozitivnomugledukodčlanova
KongresaSAD,administracije,uštampiinaTV.”, Tadić, M.(2002)Osno vi 
me đu na rod ne pro pa gan de, Beograd:BINA,str.88.

9 Tako direktor američke agencije za odnose sa javnošćuRuder FinGlobal
PublicAffairs,DžemsHarf ističe da je zadatak ovakve firme da ...pre no-
si pri če su bjek ta pro pa gan de lju di ma ko ji ma ih tre ba pre ni je ti. Po zna je mo 
mo der ne teh ni ke, zna mo ka ko da stvo ri mo i ša lje mo po ru ke, ta ko da ako 
že li te da po bi je di te, on da mo ra te iz naj mi ti agen ci ju za od no se sa jav noš ću
(M.Tadić, Osno vi me đu na rod ne pro pa gan de, BINA,Beograd,2002,str.88). 
Uloga,dakle,ovakvihagencijasesastojiutomedaubrzajuprotokinforma-
cija,idastvorerazumijevanjeipodrškuobjektapropagande,kaoidasvojim
savjetimaipreporukamanalogodavaca,uvezistrategijeitaktikekomunika-
cionogpristupa,pomažuupridobijanjujavnogmnjenjaaposebnopolitički
uticajnihsubjekata.Brzinajepresudančinilacupostizanjuželjenogcilja,jer
sveinformacijekojeteženjemu,morajubitimaksimalnobrzoraspoređene
ukomunikacioniprostor,dabiizloženistavoviiidejeprvibilipredstavljeni.
KakokažepomenutidirektorHarf: Zna mo sa vr še no do bro da je pr va vi jest 
va žna. De man ti ima ju ma li efe kat, Merlino, Ž.(1994)Isti ne o Ju go sla vi ji ni-
su sve za pri ču, Beograd,str.95.  

10IakosunekikandidatizapojedinepolitičkefunkcijeuSADveć1994.godine
postaviliwebstranice,kaopočetakvećegkorišćenjatognovogoblikapoli-
tičkekomunikacijeuzimase1996.izavršnarečenicauTVdebatidemokrat-
skogkandidatazapotpredsjednika,BobaDola,usmjerenamlađimbiračima: 
Tra žim va šu po drš ku. Tra žim va šu po moć, i ako stvar no že li te uklju či ti se u 
kam pa nju, do đi te na mo ju Web stra ni cu www.do le kemp96.or g. Neposredno
nakonemisije,njegovastranicajezabilježilavišeod2milionaposjeta.Iste
tegodine,50milionabiračajeposjetiloWebstraniceCNN-akakobisazna-
li izborne rezultate, Šiber, I. (1998)Osno ve po li tič ke psi ho lo gi je, Zagreb:
Političkakultura,str.29.

11PremaOxfordskomrečniku, lo bi jevelikaprostorijaotvorenaza javnosta
lo bi ra njejeobraćanječlanovimaparlamentarnogskupaunamjeridaseutiče
nazakonodavstvo.Tojedjelovanjegrupezapritisaknapostojećuvlastradi
sprovođenjasopstvenihidejaiinteresa.USADjelobiranjelegalnosamoako
seobavljapriKongresu(SenatiPredstavničkidom)aFo re ign agent re gi-
stra tion actposebnompostupkupodvrgavalicakojasepojavljujuusvojstvu
lobisteinekogstranogzastupnika.Njihoveobavezesu:1.daseregistrujupri
skupštinskimpisarnicama;2.dasistematskisaopštavajuodređeneinformaci-
je;3.dameđulobisteistranekojezastupabuduupisanisvitroškoviobavlje-
nihaktivnosti, Klaman,M.(2004) Lo bi ra nje, Beograd:Clio,str.207.
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karakterišugastriktnoodređeniivremenskiograničencilj,sve
većaspecijalizacijaiprofesionalizacijaisvevećibrojučesnika
markentiškihaktivnosti,estetizacijaporukaisl.KaoštokažeJ.
Street,,,političkevijestisurijetkojednostavanproizvodpoliti-
čarainovinara,onesu,ustvari,smicalicekojekreirajumnogi
posrednici“.12

PR,odnosisjavnošću,nepredstavljajuništaninovonispekta-
kularno.Odnosisjavnošćusuzanat,uokviruzanata.Uovom
slučajumedijskogzanataistruke.Tojesistematska,organizo-
vanaaktivnostu cilju formiranja iodržavanja svojevrsneper-
cepcije islikeujavnosti.UočljivajeizrazitadominacijaPR-a
usferiinformativnihsadržaja.Digitalnaiinternetrevolucijau
potpunostijeizmijenilamedijskuscenuinačinplasiranjainfor-
macija,aliidovelaukrizumnogestareiustaljenenovinarske
profesije.Novinari,stručnjacizaodnosesjavnošću,spindoktori
suveomaupućenijedninadruge.Sobziromdajenajvećiproce-
natinformativnogdijelamedijskogprostoraispunjenuglavnom
PRmaterijalom,širokesumogućnostinjegovezloupotrebe,fri-
ziranja,manipulacije.Stručnjacizakreiranje ioblikovanje in-
formacijamasuonikojimanipulišujavnošćuikojinajčešćevla-
dajuetromikomunikacionimprocesom.RazlikaizmeđuPR-ai
spinovanjajeutome,štosePRbazira,uglavnom,nainformaciji
ičinjenicama,aspinnamanipulacijiitrikovima.Spindoktorje
osoba zaduženazaoblikovanjepovoljnepercepcije javnosti o
političarima ili političkoj stranci, vještimmanipulisanjemma-
sovnimmedijima.Spindoktoripoznajutehnologijuradamedija,
specifičnekarakteristikemedija.Spindoktorizaviseodmedija,
ali imediji zavise o spin doktorima, jer imaju ro bu tj. infor-
macije koje sumedijima ži vot.Upravo, iz takvogmeđusobno
povezanogodnosaikohabitacijespinovaimedijadolazidosvo-
jevrsnogpakiranjapolitike.13

Zaspinovanjejekarakterističnopažljivobiranjetrenutkaina-
činazanjegovosprovođenje.Spinovanje jeuvrštenouokvire
djelatnostiodnosasajavnošćuiopisujesekaooblikpropagan-
de koja se ostvaruje pružanjem interpretacije nekog događaja
ilikampanjom,saciljemdaseubijedijavnostukoristiliprotiv
određene ideje, organizacije ili ličnosti.Neki od spin doktora
postali su i sami zvijezdemedija, poputAlastairaCampbella,
bivšeg savjetnika britanskog premijera Tonyja Blaira, Marka
McKinnona,-spin dok to raameričkogpredsjednikaGeorgaW.
BushaiP. J. Ma re,bivšegsavjetnikairskogpremijeraBertiea

12Street,J.(2003)Ma sov ni me di ji, po li ti ka i de mo kra ci ja ,Zagreb:Fakultet
političkihznanosti,str.126.

13Knežević,V.(2006)Spin dok to ri,BanjaLuka:Litera,str.20.
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Aherna,kojiseproslavioiuHrvatskojkaospin dok torbivšeg
predsjednikaIveSanadera.

ProtekledvijedecenijenaprostoruJugoistočneEvropesubile
veoma turbulentne u atmosferi ratova, ratnog okruženja, eko-
nomske,društveneietičkekrize.Iznjedrilesuikreiralebrojna
zanimanja (po ugledu na Zapad), u kojima su, bez kvalitetne
obuke,obrazovanjaiprofesionalnihietičkihstandarda,mnogi
sebi davali za pravo i slobodu da se, bez adekvatne podloge,
samoproklamuju u svojevrsne multipraktik stručnjake, poput:
političkihanalitičara,sociologareligije,savjetnikasaimidž,ali
i stručnjaka za odnose s javnošću (PR). Promjene društvenog
uređenja,izmijenilesuiznačajiulogumedija,kojisudoživjeli
pravibum.Nažalost,profesijaPR-aostalajeuglavnomnaravni
monologaiuniformnoggledanjanastvarnostjer,zarazlikuod
ustaljenognovinarskogpraviladasepišeiizvještavazaširena-
rodnemaseizasvujavnost,PRslužbepraverazlikuifokus,te
stratifikujuuzdivergencijuprimaoceikonzumenteinformacija.

NaročitouoblastipolitičkogPR-aiuformistranačkihmedij-
skih pulova, službe za odnose s javnošću sprovode u djelo i
za javnostodlukepolitičkihelitakoje senalazeudrugom ili,
ponekad,utrećemplanu.Tokompredizbornihaktivnosti,uoč-
ljiv je nedostatak korektnosti i profesionalnosti u medijskom
prostoru.Unovinarskomprostoru,članku,analizi,nedostajeja-
sna razlika izmeđuoglasnogprostora ipolitičkogmarketinga.
Timese informacije friziraju, spinuju, instrumentalizuju,avi-
jestpostajerobakojuposjedujuinteresnegrupeipolitičkeelite.
UpravotoističeNoamČomski:,,ulogaPRslužbidanasjepot-
kopavanjedemokratije.Samoinformisanibiračidonosedobre
odluke.Pogledajteizbornekampanje–ciljPRmašinerijejeda
stvoridezinformisanebiračekojidonoseiracionalneodluke.PR
industrijastiglajedopolitikeprostomtransformacijomizsvoje
primarnefunkcije–komercijalnogmarketinga,akomercijalno
oglašavanjejestvorenodabipodrivalotržište.Svakokojeučio
ekonomijuznadajeslobodnotržištezasnovanonainformisa-
nimpotrošačimakojidonoseracionalneodluke.Kadauključite
televizor,viditedasureklamestvorenedadezinformišupotro-
šačeinaveduihnairacionalnekupovine”.14

Vraćanje profesionalnim i etičkim vrijednostima struke i pro-
vjerenoj, kvalitetnoj informaciji bi trebalo postati impera-
tiv, jer medijska branša postaje funkcionalno sve složenija i
komplikovanija.

14NoamČomski, specijalni gostGlo bal me dia foruma, uorganizacijiDojče
veleauBonu,jun2013.http://www.vijesti.me/svijet/noam-comski-pr-indu-
strija-potkopava-demokratiju-clanak-134567
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POLITICALPR,MEDIAAND
SPINDOCTORING

Abstract

Alongwithpoliticalorganizationsandthecitizens,themediaarealso
participants in the political communication. The phenomena of the
influence of themedia and the influence on themedia are obvious.
Political stakeholders need to use the media in order to make sure
that their messages are transmitted to the targeted public. So, in
time,politiciansbecomemoreandmoreofactorsstriving topresent
themselvestothepublicintheirbestpossiblelight.Theexecutorsof
thepropagandaactivitiesarenotonlypropagandaexpertswhoshape
the propaganda messages but also the technical staff who ensure
that the propaganda messages are transmitted to recipients through
informationtechnologies–theyarespindoctorsaswell.“Tospin”(to
turn,toroll,torotate),andsoa“spindoctor”–animageconsultant,
apoliticalconsultant,butalsoapersonwho isskilledand trained to
manage information andmanipulate themassmedia; spin control –
dressingoftheinformation,publicannouncements,eventdirectorsand
information dispensers.The term “spin doctoring” refers to a set of
activities:defenseofjournalists,approvalordisapprovalofinterviews,
instructing thosewho give interviews onwhat to say or not to say,
as well as commenting of the stories and journalists’ writings and
underlying specific sentences and interpretations. Spin doctors claim
that theyonlyaccelerate theprocessofexpandingspecificnewsand
information.Spindoctorshavealotincommonwithaspecialmedia
councilor–apersoninchargeofmediareleasesandpublicrelations.
Spin-doctoringistheartof“plotting”thestrategiesofpublicrelations

togivethenewsadesireddirectionofinterpretation.

Key words: Political PR, public opinion, spin doctoring, media  
manipulation
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка,  
Бе о град

            DOI 10.5937/kultura1339253M
УДК 316.776:004.773(497.11)”2012”

                             659.3/.4:324
                      316.654:329(497.11)”2012”

стручни рад

ПО ЛИ ТИЧ КИ ПР НА 
ДРУШТВЕ НОЈ МРЕ ЖИ 

ФЕЈСБУК ТО КОМ  
УС КР ШЊИХ ПРА ЗНИ КА

Сажетак:По ли тич ки мар ке тинг је у вре ме пред из бор не кам па ње 
у Ср би ји сва ко днев на ствар ност сва ког гра ђа ни на. Ин тер нет је 
ду го сма тран по љем сло бо де, на су прот кон тро ли са ним ме ди ји ма, 
али по ја вом дру штве них мре жа по ста је све те же да се изо лу је мо 
од по ли тич ких ути ца ја. До бро вољ но или не, ви ђа мо ре клам не по-
ру ке на Феј сбу ку као што их гле да мо на бил бор ди ма, те ле ви зи ји 
или у штам пи. Не са мо ре клам ним по ру ка ма, по ли ти ча ри се обра-
ћа ју са сво јих стра ни ца љу би те љи ма, тј. обо жа ва о ци ма – јер су 
по ли ти ча ри јав не лич но сти, зве зде. По што је из ло же ност по ру ка-
ма по ли ти ча ра ва жна у фор ми ра њу ста во ва би ра ча, а ма ни пу ла-
ци ја све при кри ве ни ја, од лу чи ли смо да се по све ти мо ис тра жи ва-
њу по ли тич ког ПР-а стра на ка у вре ме Ус кр са. При ступ би ра чи ма 
је олак шан за вре ме пра зни ка и лак ше је пред ста ви ти се као до-
бро ћу дан по ли ти чар ко ји је „исти као ви“. На ше ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да, иа ко  стил ва ри ра од стран ке до стран ке, по ли тич ки 
ПР свих стра на ка у узо р ку је исти и не од сту па од сти ла кам па ње 
у тра ди ци о нал ним ме ди ји ма.

Кључнеречи:по ли тич ки ПР, дру штве на мре жа, Феј сбук, пред из-
бор на кам па ња, ко му ни ци ра ње, стил

У овом раду истраживали смо на који начин политичке
странкекомуницирајунадруштвениммрежамаувремекада
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већинскостановништвославиУскрс.Изабралисмопериод
од13.до15.априла2012,тј.Великипетак,Великусуботуи
првиданУскрса,претпостављајућидајевећинабирачадо-
биласлободнеданеидаћевишевременанегоиначемоћи
дапосветипосећивањудруштвенихмрежа.Непосреднопре
овихизборавишесенегоранијеинсистиралонаважности
традиционалних,верскихпразника:изборисузаказаниза6.
мај2012,Ђурђевдан,аобеструје–ивластиопозиција–го-
ворилисуоважностиодлукадонетихнасветидан.Ускрсје
најважнијиправославнипразникпреизбора.Одлучилисмо
даистражимоштасуто(инакојиначин)политичкестранке
поручивалебирачимазавремеускршњихпразника.

Претпоставка је даполитичкепартије које суизабрале да
посветеважандеокампањетрадицијиирелигијскимпра-
знициманечинетоизсопственог,личногубеђењадајето
добро за грађанствоибудућевођењеполитике,него је то
покушајдасеучинебирачимасличнијимнегоштосеиначе
чине.„Стварањеимиџа,узприсуствомноштвастручњака,
одвијаће се према усавршенимправилима класичне дема-
гогије:речјепреоприлагођавањуономштодругиочекују,
негооприхватањусопственестварности.“1Друштвенемре-
же,каонајмлађеинезваничнеинституцијефорума јавног
мњења,могудабудузначајнооруђезаобликовањеимиџа
политичкихкандидата.

Традиционалнимедији сумогли да ограниче приступ ин-
формацијама и обезбедењихову једностраност, али данас
интернетомогућаваграђансконовинарствоисиметријуко-
муникацијеизмеђупубликеионихкојипокушавајудапри-
добијуњенупажњуиповерење.Вишенизапослениуод-
носимасјавношћу,ниновинаритрадиционалнихмедијане
могудаконтролишупротокинформацијаудруштву.2

ИзабралисмодруштвенумрежуФејсбук,јерје(засада)у
Србијипосећенијаоддругихдруштвенихмрежа.3Збогто-
гаонаимавишекорисникаразличитихпрофилаидопире
до већег узорка гласача. Ограничење јавних текстуалних
порука наФејсбуку је око 26.000 карактера,што је скоро
10страна текстакуцаногуформатуА4.Другедруштвене
мрежеимајузнатнонижипрагограничавањадужинеобја-
вљеногтекста(нпр.Твитернаоко160карактера).Тозначи
дајемањавероватноћадаћеоникојиобјављујусадржајена

1 Бретон,Ф.(2000)Из ма ни пу ли са на реч,Београд:Клио,стр.52
2 Grunig,J.E.(2009)Paradigmsofglobalpublicrelationsinanageofdigita-

lisation,PRism 6(2),Maryland:UniversityofMaryland,p.4
3 Извор:EuropeanCommunicationMonitor2011.
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Фејсбукуприлагођаватипорукетехничкимограничењимаи
стилкампањећебитиверноприказан.

Кадасмобиралистранкезаузорак,нисмосеводилилич-
нимутискомоњиховојпопуларности.ДоВеликогпетка13.
априла2012.поднетоје12листазарепубличкеизборе.Од
тих12листа,углавномкоалиција,изабралисмооних7које
суудосадашњемсазивуСкупштинеималесвојпосланич-
киклуб,тј.којесуучествовалеускупштинскимрасправама
игласањукојејеунадлежностипосланика.Тојеуједнои
првихседамкоалицијанаизборнојлисти:коалицијаИзбор
за бољиживот – Борис Тадић,Српска радикална странка
–ДрВојиславШешељ,коалицијаУједињенирегиониСр-
бије–МлађанДинкић,Преокрет–ЧедомирЈовановић,ко-
алицијаПокренимоСрбију–ТомиславНиколић,Демократ-
скастранкаСрбије–ВојиславКоштуница,СПС-ПУПС-ЈС.
Збогнаведеногметодолошкогпринципауузоракнисуушле
листе групе грађана Двери („Двери за живот Србије“) и
Покрет радника и сељака, као ни Реформистичка странка
– проф. дрМиланВишњић.Осимњих смо занемарили и
двелистенационалнихмањина:СавезвојвођанскихМађа-
ра–ИштванПасториСтранкудемократскеакцијеСанџака
–дрСулејманУгљанинзбогтогаштосемањиненекористе
(стандардним)српскимјезикомкаоматерњим,анашциљје
даутврдимоправилностииразликекодистојезичнихкому-
никатора.

Издвојившиседамлистауочилисмодасустранкекојесу
самостално изашле на изборе Српска радикална странка
и Демократска странка Србије; листе Демократске стран-
ке иУједињених регионаСрбије су коалиционе, али није
конкретнонаведенокојестранкесуихподржалекаоштоје
учињеноналистамаСПС-ПУПС-ЈС,Преокрет–Чедомир
Јовановић(8странака)иПокренимоСрбију–ТомиславНи-
колић(чак12странака).Кадасмосхватилитунеједнакост,
одлучили смо да проучавамо само странке које су носио-
цилисте,билодасусамосталнеилиукоалицији.Коначни
списакстранакакојесмопроучавалигласи:ДС,СРС,УРС,
Преокрет,СНС,ДСС,СПС.

За што по ли тич ки ПР?

КадасмопожелелидаистражимоовајфеноменнаФејсбу-
ку,сврсталисмогауполитичкукомуникацију,тачније–по-
литичко убеђивање. Ужи појам је политичка пропаганда,
чија једефиницијашираоднашегпољаистраживања, јер
обухвата представљање политичких садржаја који убеђу-
ју ради подршке тим садржајима, без обзира на средства.
Подврста политичке пропаганде је политички маркетинг,
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алионподразумеваиплаћенеактивностиибесплатнипу-
блицитет.4

ДалијепојавакојуистражујемополитичкиПРилиполи-
тичкимаркетинг?Ако активности на друштвениммрежа-
маокарактеришемокаоплаћенуактивност(јерполитички
маркетингподразумеваиплаћенеактивностиколикоибес-
платнипублицитет),нећемобитиуправујерљубитељидо-
бровољнопристајудабудуизложениполитичкимпорукама
страницеједнестранке.НаФејсбукуипакпостојиприлика
заплаћенооглашавање–странкемогудауплатерекламуи
дасеонапојављујесвимкорисницимауСрбији.Аргумент
којибинекомогаоданаведезаштоактивностинадруштве-
ниммрежамасуплаћенејестенужностпостојањапотреб-
нихресурса–струја,компјутер,приступинтернету,радна
снагаонихкојиобјављују.Акотоуважимо,искључилисмо
могућностдаактивистистранкекојиодржавајустраницето
радеволонтерски,одкуће,добровољнодајућисвојересурсе
нарасполагањестранци.

Збогсвеганаведеног,одлучилисмодазапроучавањеизабе-
ремоодносесјавношћукаоси сте мат ску, ду го роч ну ак тив-
ност на фор ми ра њу и одр жа ва њу по зи тив ног ста ва јав-
но сти о не кој ор га ни за ци ји или лич но сти икаоде лат ност 
упра вља ња мње њем.5 Маркетинг, дакле, сматрамо ширим
појмомодПР-ајеробухватаиплаћениибесплатностечени
публицитет.

„ПР је дисциплинаменаџмента и изучава се као примена
посебнихтехникаиметода.ПРјеактивностутицајанајав-
номњењеикаотакваспецифичнапсихолошкаактивност,
активност духа, способност деловања на примаоце пору-
ка.“6Активностидухаиделовањенапримаоцепорукатако
да придобијемо њихову наклоност можемо објаснити по-
средствомспецифичностистила–оноштонампомажеда
намјавномњењекаокомуникаторуверујејестеистоветност
стиласациљномгрупом,тачније–стилаприказаногпосеб-
нимначиномизражавања,понашањем,циљевима.

„Задатакпублицитетанијеубеђивањевећпреношењепору-
ка,презентовање;интересантно,корисноиубедљивопред-
стављањеширојпублици.“7Затосматрамодакомуникација

4 Славујевић,З.(2009)По ли тич ко ко му и ни ци ра ње, по ли тич ка про па ган-
да, по ли тич ки мар ке тинг,Београд:Gra fo card,стр.9.

5 Исто,стр.13.
6 Кљајић,В.(2009)НовинарствоуслужбиПР-аимаркетинга,Го ди шњак 

Фа кул те та по ли тич ких на у ка,ГодинаIII,број3,Београд:Фaкултетпо-
литичкихнаука,стр.380.

7 Исто.
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надруштвениммрежаманеможедапроменипостојећеста-
вовебирача,осимакотинеодлучнииликолебљивибирачи
непрепознајукоднекихкомуникаторасопственистил.По-
знатоједасепобедомједнеполитичкеидејемењаперцеп-
цијаопожељномиприхватљивомдруштвеномпонашању,
панечудибирачкимеханизамдасмонајнаклоњенијионима
који сувећ сличнинама, уместодаулажемонапореда се
прилагодимодругоме,другачијемстилуињиховојидејипо-
жељног,тј.данастојимодадоживљајдругихонаманебуде
дасмомиони„други“.

Пошто јеполитичкиПРподврстаполитичкогмаркетинга,
политичкепропаганде,политичкогубеђивањаиполитичке
комуникације,својстватихпојмоваимајууделауобјашње-
њуполитичкогПР-а.„Политичкакомуникација,маколико
изгледалапонекаднаивнапо садржају иформи, увекима
поруку–чакикаднамсечинидајенема.Садржајиполи-
тичкепорукесуоноштонародугоди:истина,интересина-
рода,бољиживот,слобода,правда,одбранадомовине,јед-
накост,љубав,хуманоститд.Политичарсезалажезаидеале
речимаинастојидаслушаоцеубеди,задивииподстакнена
радњуилипонашање.Онсепонашакаодајевернитумач
вољеижељенарода,атоштоимсеобраћајестесамозато
штојеличновидовитијииспособнијидабудетумачњихо-
вихмислиижеља.“8

Политичарисупостализвезде,амождасутоодувекбили.
Ипак,појавомдруштвенихмрежанамјеконкретнонаписа-
нонањиховимстраницамадаможемодаих„обожавамо“,
дакликнемоизабележимосенаспискуњиховихљубитеља.
Иакопојединацпостајењиховљубитељ,узаменунедобије
многоновог,негоуглавномоношто јеиочекиваодачује
–потврдусвојихставова.Садржајпорукенијејединиуче-
сникунашемодлучивањудалићенамсенештосвидети
илине,негоиначиннакојићенамнештобитисаопште-
но.Друштвенемреженудемултимедијалнопредстављање
иконвергиранидоживљај.„Успешностполитичкекомуни-
кацијезависиодправилногипривлачногмишљењаиауто-
ритетаруководства,алисеуверавањеипридобијањепажње
непостиже самоонимшта се каже,негои онимка ко се
каже.“9Мибисморекли–успешностполитичкекомуника-
ције(иполитичкогПР-ауоквируње)зависиоддоживљаја
саопштеног,тј.сти ла ка зи ва ња.

Многе студије показују да трговци имају више успеха у
продаји ако додирну купца док га убеђују. И политика је

8 Животић,Р.(1996)Ре то ри ка и по ли ти ка,Београд:КУМ,стр.69.
9 Исто,стр.67.
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професијакоја„продаје“,алијенеизводљиводаполитичар
свакогпотенцијалногбирачафизичкидодирне.Затополи-
тичаринадруштвениммрежамаиумедијскимпредставља-
њиманастоједаприкажусвоју„људску“страну,дапокажу
даимајудушу,дасуобичниљудисаистимманамаиврли-
намакаоштоихидругиимају.Непосреднопредстављањеје
увекпожељно.„Изражавањетоплоиблиско,искреноидо-
личнопристалицама,порукејасне,конкретнеиприступач-
нејесуопробаниначинизапридобијањепристалица.Тоје
затоштојечовекрационалноиемотивнобиће.Онполитич-
кепорукеразумева,прихватаиусвајаразумомисрцем.“10

Каоштосевидиизтабеле,политичкестранкесуразличито
приступилеобјављивањунасвојимстраницама.Токомна-
веденатрипразничнадана јенајвишеобјаваималаДемо-
кратскастранка(17),аСрпскарадикалнаниједну.Страни-
цаДемократскестранке је специфичногданаималаскоро
30.000придруженихчланова, аСрпскерадикалне странке
421члана.ТребаузетиуобзирдазваничнастраницаДС-а
постоји одавно (довољно давно да датум отварања није
доступан), а страница СРС-а је отворена 2. априла 2012.
године.

СРСиначеимаобјаве,алијесамозатриизабранаданана-
правилапрекид–последњаобјавајебила12.априла,асле-
дећа16.априла.Преосталихпетстранакајеумеренообја-
вљивало–ДСС10записа,Преокрет8,аУРС,СНСиСПС
по7.

О стра ни ца ма по ли тич ких стра на ка

ЗаглављезваничнестраницеДС-ајеукрашенофотографи-
јом као са плаката, са главним слоганом кампање:По сао.
Ин ве сти ци је. Си гур ност.Из бор забо љи жи вот.Завреме
празника,Демократскастранкаје,другачијенегопослепра-
зникакада јесвакогсатаизносилановости,објавиласамо

10Исто,стр.67.

Табела1
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17објаваутринаврата.Бројобјаваопадакакосеближио
Ускрс,папрвогданаУскрсапостојесамодвеобјаве.Утим
објавамасуобележениБорисТадић,ДраганЂиласиДраган
Шутановац,којиимајусвојестраницеипрофиленаФејсбу-
ку.Иакојеонајкопостављаобјавестранкеправилнописао
латиничнословоЂупрезименуЂиласкаоЂ,страницаовог
политичарагласиДраганДјилас,штојенеправилнојерсе
усрпскојлатиницитословопишесамокаоЂ.Ипрезимена
ТадићиШутановацсууобележавањуписани„ошишаном“
латиницом.Осимобележавањауобјавамагдесуцитиране
изјаве ова три политичара, помињу се и Божидар Ђелић,
ЈеленаТриваниВукЈеремић,којинисуобележени.Од17
објаваДС-а6јепосвећеноБорисуТадићу,председничком
кандидату.Бројобожавалацајеутренуткуузорковањаобо-
жавалацаудатомпериодубио28.000,алијетајбројнагло
скочиона36.000докрајапериодауузорку.

Српскарадикалнастранка јеусвимкатегоријамаовогис-
траживањапоказалаистирезултат(нула)јеруузетомузор-
кунијеималаобјаве.Тај„минус-поступак“,такође,открива
стилполитичкогПР-аовестранке:СРСјепосвећенапоро-
дичниминационалнимтрадицијама,тенечудиштосучла-
новистранкекојиуправљајустраницомиобјаваманањој
билинеактивни–празновалисуипустилиграђанедатако-
ђепразнују.Пустилисунасдаверујемодасунасоставили
дасеодморимоодњиховекампање,азаправосупотомеби-
лидругачијиоддругихстранака,тј.јединствениуполитич-
којкомуникацији.Заглављестраницејеукрашенофотогра-
фијомкојенијебилоумедијима,нинаплакатима,гдејена
црвено-плавојпозадинибелиораоувидугрбастранке,ис-
подчегапишеглавнислоганкампањеСр би ја че ка Шешеља.

УРС је у тренуткупроучавањаимала вишеод 45.000љу-
битељанаФејсбуку.Назаглављустранице јефотографија
председничкогкандидата,аупозадинисевидиносилацли-
сте;изаобојицејеокупљенограђанство.Натојфотографији
немадодатогслогана,алиједанодграђанаупозадинидржи
плакатсанатписомЈед на ке шан се за свеписанћирилицом.
УРС јеумеренораспоредилаобјаве: 3наВеликипетак, а
по две у следећа два дана.Није било обележавања имена
политичара,алиједвапутаобјавабилаувезисаЗораном
Станковићем,председничкимкандидатомиједнаувезиса
МлађаномДинкићем,носиоцемлисте.Специфичностлисте
УРС је у томешто је једина искористила релативно нову
могућностпостављањапитањанаФејсбукуувидуанкете.
Питањегласи:„Изборисусесасвимприближили.Штави
мислите,укомградућеУРСналокалнимизборимаосвоји-
тинајвећипроценатгласова?“Понуђениодговорисубили:
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Крагујевац,Ниш,Суботица,Прокупље,НовиСад,Лозница,
узмогућностдапојединцисамидодајуодговор(ивероват-
носунекиоднаведенихградовабаштакододати).Питање
јепостављеноунедељу15.априла,напрвиданУскрса.

ЗанимљивјеслучајлистеПреокрет:кадапосетитезваничне
сајтовестранкеЛДП,коалицијеПреокрет, странкеСПОи
нањима кликнетена линкка званичној страницинаФеј-
сбуку,илинепосреднонаФејсбукупотражитепојмове„Ли-
берално-демократскапартија“и„Преокрет“,пачаки„Вук
Драшковић“(друголицекампањеПреокрета)–резултатпо-
казује да се једина званична страницаналазиподименом
„Чедомир Јовановић“. Сви остали резултати нису званич-
ни, него су дело самосталних обожавалаца који нису ин-
ституционалноповезанисатомполитичкомпартијом.Они
којисубилиприкљученистранициЛДП-аилиПреокрета
преперсонализацијестранице,аутоматскисупребаченина
страницу Чедомира Јовановића, чиме је поједностављено
обраћањепублици–немарасипањаобожавалаца,којихјеу
тренуткуодређивањаузоркабилооко45.300.Главнафото-
графијаједупликатфотографијекоришћенезабилборде–
ЧедомирЈовановићупрвомпланузамикрофономислоган
Ре ше ње је пре о крет, Исти на.Наовојстраницисеговориу
првомлицууимеЧедомираЈовановића,председничкогкан-
дидатаиносиоцалисте,аоКаравануистинесеговорикаоо
ономдругом–штојесупротнопоступцимадругихстрана-
ка,начијимјестраницамастранкапрволице,акандидати
вођасуонајокомесеговори.Овдејетоуулозиперсонали-
зацијекампање–важанјевођа,оннамприповедаодешава-
њима,анијенедоступанидалеккаоониокојимасеговори
посредно;обраћанамселично.Поштојестраницаперсона-
лизована,немапомињањаимена,нитиобележавања.Чедо-
мирЈовановићјејединиактериговориупрвомлицу.

СНСјезазаглављенаправиламозаичнуфотографијусапо-
знатиминепознатимчлановимастранкеииконицамадру-
штвенихмрежанакојимаихјошможемонаћи.Главнисло-
ганједодатфотографији:По ште на и успе шна Ср би ја.СНС
јеобјавеималасамодвадана–првогданаУскрсанијеимала
објаве;касноувечеусуботујеобјавилачеститкузаУскрс,
сатекстом„ПратитесајтпредседникаТомиславаНиколића
који је пуштен башнаВаскрс.ХристосВаскрсе!“.Испод
тогаједатаадресасајтаифотографијасачеститком.Број
њиховихобожавалацајеоко43.000.Утриобјавесепомиње
АлександарВучић,аутриТомиславНиколић.Уједнојсене
помињениједноиме,ниизјава,нитијекообележен.

ДСС је за главнуфотографију изабрала дупликат билбор-
да за градоначелника Београда – упадљива фотографија
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кандидатаАлександраПоповићаицветаразличкасаглав-
нимслоганомОвог про ле ћа гла сам за Раз ли чак! Јер ни су сви 
исти.Тојејединапартијакојајепоштовалаправилазнакова
интерпункцијеуслогану,иакоједругареченицазависнаи
правилнијебибилодајенаставакпрвереченице.Ипак,гра-
фичкорешењенамоткривадаједругидеослоганамањева-
жанодпрвог.ДССјеимала6објаванаВеликипетак,само
једнунаВеликусуботу,а3напрвиданУскрса.Одтогаје
4 записапосвећеноВојиславуКоштуници,председничком
кандидату,поједанАлександруПоповићуиАндрејиМла-
деновићу, а дваНенадуПоповићу.Ова страница је имала
око3.000обожавалаца.НаУскрсјеобјављеначеститкапа-
тријархуИринејуиверницимаПравославнецркве,апосле
тогасутокомданаобјављене јошдвеновостикојенисуу
везисапразником.

СПСјеимаовишеод15.000љубитеља.Нафотографијиза-
глављанемаслогана,него јеупрвомпланупортретпред-
седничкогкандидатакојисесмешкаисподбаченихконфета
на неком од митинга.Акценат кампање је, дакле, на кан-
дидату,аненаслоганима.Потриобјавејебилоупетаки
суботу,анаУскрссамоједна–објавафотографијеувиду
честитке.ТриобјавесупосвећенеИвициДачићу,председ-
ничкомкандидату, а двеСлавициЂукић-Дејановић, пред-
седнициСкупштинеСрбијеивршиоцудужностипредсед-
никаСрбије.

Број љубитеља странака на Фејсбуку је у графикону дат
оквирно,јерсубројевиузетиупресекупериодакојиспада
уузорак,аосимуслучајуДС-анијебиловећихпроменау
бројуљубитеља,тј.варијацијесубилезанемарљиве.

Графикон1
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Свој ства за пи са и об ја ва по ли тич ких стра на ка 
на Феј сбу ку

„Говоримишљењесуукохерентномодносу.Доброговори-
тизначидобромислити.Управусусвиреторичариисти-
листикојитврдедасамооноштонамјејасноуглавиможе
битиијасноисказано.“11

Осим броја објава, занимало нас је ког типа су те објаве.
Нисмопогрешилиупретпоставцидасвакастранкаприме-
њујеполитичкистилобјављивања.Изабралисмонеколико
категоријазапоређење:акообјавучинефотографијеилиау-
торски видео-запис, то смо сврстали у прву категорију за
поређење;другучинеобјаведопуњенелинковимакадру-
гимсајтовима(углавномновостимасасајтазваничногсајта
странке,званичнихканаластранкенасајтуyou tu be.co m,сај-
товамедијаисл.);трећакатегоријасусамосталнивербални
записи,бездодатакаувидуфотографија,снимакаилинко-
ва;коначно,вербалнизаписиузнекеоднаведенихдодата-
качинечетвртукатегоријујернемајусвидодациописили
порукуузсвојуобјаву–уовојкатегоријиимапреклапања
сасветрипретходнекатегорије,алинамјебиловажнода
уочимоколикостранкепосвећујупажњудиректномобраћа-
њуљубитељимастранице.

Најразноврснијеобјавеинајбројнијеобјаведодатакајеима-
лаДС.Тојеускладусапретходнимподаткомдајетастран-
каукупноималанајвишеобјава.СамојејошПреокретимао
објавеусвимкатегоријама.

ФотографијесупоједномобјавилиПреокрет,СНСиСПС.
Преокрет је објавио 41 фотографију из ромског насеља у
Рипњу,уједномзапису,каодопунуалбума„Караванисти-
не“.СНСјевечериВеликесуботе,тј.одмахпопоноћина

11Исто,стр.30.

Табела2
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Ускрс, објавилафотографију сличну својимплакатима, са
честиткомижељамазаУскрс.ИСПСјеобјавилафотогра-
фијуувидучеститке.ДСјеобјавилапосетуБорисаТадића
једнојпородицинаселукојајеувремепосетефарбалајаја,
анештокаснијефотографијуускршњихјајаофарбанихса-
моуплавуижутубоју,карактеристичнезатустранку.Тре-
ћидодатакјеобјављенусуботу,атојевидео-снимакпосете
ДраганаЂиласа, ДраганаШутановца и БожидараЂелића
Миријевскомбулеварусачијомсеизградњомпожурилоне-
посреднопредизборе.

УРСниједодавалафотографије,нити јеимала записебез
додатака–свих7записајебиловербално,салинковима.

СРСнијеималаникаквеобјавеуузорку,панидодаткеоб-
јавама.

Када је реч о линковима,УРСиСНС су у свимобјавама
далинекакавлинк(7од7уобаслучаја),ДСјеобјавила13
линковаодукупно17записа,Преокрет4од8,ДСС9од10,
аСПС5од7.Унашетумачењенисуушлисадржајитексто-
ва,снимакаилидругихматеријаланалинковима,алинасло-
ви линка јесу.Тако смоодлучили јерпросечанпосетилац
Фејсбуканеотварасвакилинккојимусепонуди,негопро-
цењујенаосновувидљивогназивадали је то занимљиво
илине.

Политичкапропагандаједеополитичкекомуникације.Пре-
ма средствима која се користе у пропаганди, разликујемо
вер бал ну про па ган ду(којакористисредствакојимасепре-
носе вербални искази или се врши интерперсоналном ко-
муникацијом),про па ган ду сли ком(укојојсепоукепреносе
визуелнимприказима–фотографијама,цртежима,филмо-
вима)ипро па ган ду ак ци јом(чијасудејстварезултатмани-
фестација,парада,личногпримера).12Унашемузоркусусе
десила сва тринаведена средства: објаве (самосталнеили
садодатимлинковима)спадајуувербалнупропагандуисве
странке су је примениле.Пропаганду сликом су спровеле
ДС,Преокрет,СНСиСПС,ито:ДСиПреокретприкази-
вањем фотографија председничких кандидата при сусре-
тимаса„обичним“грађанима,аСНСиСПСплакатимаса
честиткомзаУскрс.ПропагандуакцијомјеприменилаДС
(обавештењеопосетамафункционераизграђенимобјекти-
ма,фотографијепосетепредседничкогкандидатапородици
којафарбајајаитд.),СРСјеминус-поступкомпонудилане-
достатак акције као метод политичке пропаганде, УРС је

12Славујевић,З.(2009)По ли тич ко ко му ни ци ра ње, по ли тич ка про па ган да, 
по ли тич ки мар ке тинг,Београд:Gra fo card,стр.71.
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поставилаанкетнопитањеиобјавилалинксапредставља-
њемкандидатазаградоначелникаЗрењанинаДушанаЈува-
нина,Преокрет је поставио и допуњавао албуме сафото-
графијамаКараванаИстинеизразличитихградовакојесу
посећивали(штојеспецифичносткампањеЧедомираЈова-
новићавећнеколикогодина)иобјављивањеТВприлогао
Каравануизнационалнихелектронскихмедија,СНСје(као
иДС)обавештавалаопосетамасвојихчелникаиделегација
грађанима,ДССјеобјавилаопромоцијикњигепредседника
странкеВојиславаКоштуницеуБањаЛуци,СПСјепозвао
грађаненапредизборнискупуЗајечару,конвенцијууСрем-
скојМитровици,асазналисмоидаСлавицаЂукић-Дејано-
вић„стижесве,пачакидаофарбајаја“.

Не га тив на кам па ња

Тумачећитиповеобјава,приметилисмодастранкеразли-
читоприступајупромоцијисвојихполитичкихидеја.Осим
појманегативнекампање,постојиипојамсивепропаганде,
гдесеистина„прилагођава,астварностизвесноискривљу-
је“.13Прематабелиукојој смоиздвојилидвакритеријума
–негативнукампањупремапротивникуисамопромоцију–
видимодајечетириодседамстранакабилосклонода„оцр-
нинепријатеља“.ДССиСПСсутоурадилипоједном,али
ДСиСНСвишепута.

„Насиљеујезикуподразумева,свакако,инасиљенадјези-
ком. Удаљавање од језичких, собом носи и удаљавање од
етичкихнорми.“14Кадасеопротивникуговоринегативно,
очекујеседатакавутисакостанеупамћенмеђубирачима,
макар подсвесно. „Понављањем се вештачки, ни из чега,
самомупотребомовогмеханизма, ствара утисакнепобит-
ности.Оноштонамупочеткуизгледанеобичноинеосно-
вано–јернијеаргументовано–накрају,уследпонављања,
постајеприхватљиво,азатимисасвимприродно.Употре-
бомоветехникеостављасеутисакдајеоноштосекажеи

13Исто.,стр.66.
14Станојевић,Д.(2007)Језичкаагресивностимасовнимедији,Ча со пис за 

упра вља ње ко му ни ци ра њем ЦМ,бр.2,Београд:ФПН,стр.91.

Табела3
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понављавећнегдемногоранијеунапреддоказано.“15Поли-
тичкестранкесереткоодричумеханизманегативнекампа-
њејерочекујудаћедобитодњебитивећанегогубици.

Запис СПС-а који је негативан према противницима, је у
видулинканаВеликусуботу,безпропратногкоментараи
гласи„Клечалисудауђемоувласт,асадсуљубоморни“.То
јеизјаваСлавицеЂукић-Дејановићинијеулинкупрецизи-
ранонакогатачномисли.

ДССјенаВеликипетакобјавилалинк„Горкисуплодови
политикебезалтернативе“,аупропратномтекстукритику-
јувладајућукоалицијудаконтролишемедије,трошимного
новцасумњивогпореклаипримењујесилудабиосталана
власти.

ДСјенегативнојкампањипосветила30%објава–5од17.
БезизузеткајеметанегативнекампањебиоТомиславНи-
колићкаопредседничкикандидат–нестранка,ненидруге
личностиизтестранке.ОНиколићусунегативноговорили
ВукЈеремић,ЈеленаТриваниБожидарЂелић,алинеиБо-
рисТадић.ГоворилисуотомедајеНиколић„угрозиоправ-
нипоредакимеђународнупозицијуСрбије“,дасуњегове
идеје„опасне“,„даизазиваопштуправнунестабилност“,да
је„европејацсамонаречима“итд.ДСстављаНиколићау
контекстмеђународногугледадржавезачијегсепредсед-
никакандидовао.

СНСјетакођенегативнукампањуусмериланаДС,алине
самонапредседничкогкандидатаБорисаТадића.Иакојеу
медијимабилопозиваизтестранкедасенегласанизама-
лепартије,анесамозаДС,наФејсбукунијебилотаквих
позива.КандидатзаградоначелникаАлександарВучићјеу
негативнојкампањикритиковао„подивљалубирократијуза
четири године суноврата“, „осиромашену земљу санајцр-
њомстатистиком“,„неиспуњенаобећања“властиитд.Не-
гативнојкампањиједаточак43%простора–3од7записа.
Утисакје,акосеДСнегативномкампањомборилазаместо
председникадржаве,дасеондаСНСборилазаместоградо-
начелникаБеограда.

„Већ помињањем ових одредница (негативно говорећи
о противнику, прим. аут.) говорник као да усваја стил гу-
битникаукомуникацији.Деловиисказадоводесеуфокус
као најважније одреднице обавештења. Тако се одваја од
суштине.Удаљавајућисеодтеме,онсе,уствари,прибли-
жава ишчезнућу уверљивости. Конкретним именовањем
говорник,заправо,улазиухиперболичнуреторикуизкоје

15Бретон,Ф.(2000)Из ма ни пу ли са на реч,Београд:Клио,стр.86
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немаповраткаустварно.Таконападнизнацисвемоћи,заи-
ста,говореодраматичнојнемоћидасествори,обновиили
макарсачувакомуникација.Послеоваквогговоранаступају
пределигдеједаљакомуникацијаготовонемогућа.Фокус
почињедасеразликујеодтемеитујекрајпожељнојкому-
никацији.“16Двестранкекоје суусмерилесвојенегативне
кампањеједнанадругутимесупокушаледаувересвојеби-
рачедајетојединастранкасакојимајекоалицијанемогућа,
јернеприпадајуистомполитичкомстилу.

Негативномкампањом сенису бавилиСРС,УРСиПрео-
крет. СРС се тих дана уопште није бавила објављивањем
наФејсбуку, а УРС иПреокрет су покушавали да оставе
утисакнепосредности(ПреокретмаловишенегоУРС).„У
својојетичкојнеравнотежитакавучесник јавнекомуника-
ције(прим.аут.еристичар-политичар)одсуствониподашта-
вањапротивникавидикаоогромноодрицањеодпосебног
задовољства.“17

Овиналазисуконгруентнисапонашањемпартијаизузорка
умедијима–ДСиСНСсусеумедијима„препуцавали“ви-
део-спотовимасанегативнимконтекстомједниходругима,
вишенегодругестранке;странкепопутУРС-а,Преокрета
иСПС-асупокушавалидаодвојесвојебирачкотелосавр-
ломалоосвртанавладајућуструктуру–позициониралису
друштвенепроблемеукатегорије,анисутражиликривце;
СРСиДССсукритиковаливластинастојалидасепред-
ставебољимизборомодпостојећег.Поштонашузоракне
обухвата медијско приказивање странака, нисмо се више
посветилиоваквојанализи.

Политичкикомуникаторирачунајунакраткопамћењебира-
чауСрбији.Негативнакампањадоносикраткорочнеуспе-
хе,алипоследицезадруштвоукомсетакодолазинавласт
немогубитидобре.„Ужасноседогађапреднашимочима,а
језикилуструјеамбиваленцијутежњедасеизгледапристој-
нодоксеговоринепристојно.Онајкосвадљивобеседиима
потребу да се открије пред својимистомишљеницима као
довитљивисвадљивац,адапредочимасветаизиграванеко-
гакојеупућенкакосеваљапонашатииговорити.Његова
јавнареторичкастратегијаусмеренајенатодасеиздигне
вишенегоштоможе.“18

16Станојевић,Д.нав.дело,стр.91.
17Станојевић, Д. (2009) Ме диј ска ери сти ка и јав ни дис курс, Београд:

Сербика,стр.65.
18Исто,стр.87.
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Ко нач на раз ма тра ња

Укупна излазност на републичким изборима 2012. године
била је58,7%.Одтихгласова јенајвишемандатаотишло
СНС-у–73,ДС-у67,коалицијиСПС-ПУПС-ЈС44,ДСС-у
21,Преокрету19,УРС-у16,аСРСнијепрешлацензусза
Скупштинујерјеосвојиланештомањеодпотребних5про-
цената.Претпоставићемо,методологијеради,дајепосећи-
вање друштвенихмрежа и страница политичких странака
нањимаималоважнуулогуупревирањуизборнихрезулта-
та,иакотоникадасасигурношћунећемомоћидаутврдимо
–појединцисунадруштвениммрежамаубележенисаиме-
ном,презименомиИПадресом,анаизборимасуанонимни,
тј. загарантована је тајност гласања; ниистраживањима о
гласачкимсклоностиманеможемосазнатидалииспитани-
цидајудруштвенопожељнеодговореилизаистасвојеста-
вовеимишљења,тј.далијеодговориспитаникауистражи-
вањуистикаоњеговгласналистићу.

Поредећи коначне резултате избора и нашег истражива-
ња,негативнакампањакојајебиладоминантнанастрани-
циСНС-апресуднојеутицаланавољубирача.Осимтога,
тастранка јеузсвакуобјавуималалинккоји јепонудила
каодопунуобавештења.АкопретпоставимодајеСНСкао
носилац листе (још 11мањих илимање познатих страна-
ка) највишеутицаланаизборну вољу, негативна кампања
иразноврсностпонуђенихлинковадопринелисуњиховом
резултату.

ДСјекаодруганајбољепласиранастранка,такође,имала
значајан удео негативне кампање у својој промоцији (али
је од свихдругих странакаималанајвишеобјава – па та-
кои самопромоције); такође, 13 од17 записа је понудило
линккаодопуну.РазликаизмеђуовеикоалицијеСНС-ау
парламентујесамо6мандата,аполитичкакомуникацијана
друштвенојмрежисесводинаистепоступке.Вероватноје
битанфакторитоштоистаагенцијаорганизујекампањуи
ДС-уиСНС-у.

ТрећакоалицијапобројностиуСкупштиниса44мандата
јеСПС-ПУПС-ЈС,чијијеносилацбиоСПС.Иакосумеди-
јипреносилиизненађењејавностиовимрезултатом,напо-
мињемо да јеСПС у коалицији са ЈединственомСрбијом
иПартијомуједињенихпензионеракојадопрошлегодине
нијеималанисвојсајт,аувремеузорковањајеСПСнаФеј-
сбуку имала више од 15.000љубитеља. То је добар пока-
затељда сењиховобирачко телопроменило, тј. повећало
појединцимасамањимпросекомгодина.Премабројуљу-
битељаСПСјеназлатнојсредини–имамањеоднеких,али



268

ЛИДИЈА МИРКОВ

знатновишеоддругих.У5од7записајепонуђендодатни
линк, ау једномзапису једатанегативнакарактеризација
другог.

Оветристранке(ДС,СНСиСПС)суобјављивалеумерено,
сазнатнимопадањембројаобјаванапрвиданУскрса.Ипак,
иакојебројобјаваопадао,порукесусеодносиленапразник
итрадицију,честитањеилепежеље.Топоткрепљујенашу
почетнупретпоставкудаивластииопозицијиодговарашто
суизборибилизаказаниза6.мај,Ђурђевдан,дабимоглида
прилагоде својуполитичкукомуникацију традиционалном
празничномрасположењу.

ДССједобила21мандат,штоједупломањенегоСПС.ДСС
јеимала једаннегативан записовластииобјављивалису
линкове,итобезпропратногтекста.Бројукупнихобјаваје
10,штојевишеодсвихстранакаосимДС-акојајеобјавила
17;специфичностуобјављивањуовестранкејетоштона
данУскрсаимајутриобјаве,даклевишенегодруге,апосле
честиткејевећуследиланајавадогађајазапонедељак.

СамодвамандатамањеодДСС-аједобиоПреокрет–19.
Онисуималинајвишељубитељауузетомпериоду,штоне
требадачудијерјеПреокретобухватиољубитељеЛДП-а,
СПОидругихкојисумусеприкључили.Осимтога,поли-
тичкипрограмПреокретајенамењенмладојциљнојпубли-
ци,закојусепретпостављадајевишесклонаактивностима
намрежи,паи„лајковању“.Овастранканије спроводила
негативнукампањунаФејсбукуиобјављивалајеразновр-
сноифотографије,иснимке,илинкове,исамосталнеоб-
јаве.Каошто јевећречено, специфичностовестранкена
друштвенојмрежијеобраћањевођеуимепартије,анеобр-
нуто.

УРС је добила само 16мандата.Њихова кампања је била
уједначеногстилаиинтензитетатокомсватриданапразни-
ка,свих7објавасуподразумеваледопунулинковима,ане-
гативнекампањенијебило–свеобјавесубилезасноване
насамопромоцији.СтраницаУРС-ајеималаскоронајвише
љубитеља–око45.000.Судећипочињеницамаизовогис-
траживања,УРСјенајвишеизненадилауодносунаочеки-
ванерезултате.Међутим,нетребапревидетидвествари:не
само да постоји опасност од пре за си ће ња пу бли ке истим 
са др жа јем19,негоутеоријиполитичкогмаркетингапосто-
јипојампре у ра ње ни вр ху нац20 –појавада се кампања,ма
коликодоброорганизована,одужииодбијебирачекојима

19Славујевић,З.,нав.дело,стр.108.
20Исто,стр.218.
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једосадилапретеранимпонављањемиликојисуималивре-
мена да рационализују зашто та партија није билањихов
првобитни, инстинктивниизбор.УРС је досегла тај врху-
нац,моментумкампање, преданаизбора.УРС јепрва од
странака почела кампању и у традиционалним медијима,
инадруштвениммрежама,штојебилодоброзањенупо-
четнупредност,алинеоспорноједајеуодносунауложена
средстваукампањуиуодносунадругестранке,учинакло-
шијиодпланираног.

Иакосеиздосаданаведеногчинидајепожељноспроводи-
тинегативнукампању(јерсусвестранкекојесуобјављи-
вале,осимПреокретаиУРС-а,барједномобјавиленешто
негативноопротивницима,аПреокретиУРСсуоствариле
најлошијиизборнирезултатодњих),овезакључкенетреба
једностранотумачити.Странкејесуималенегативнукампа-
њу,алиумањојразмерипремасамопромоцији.

„Таквоимитативносимулирањерадикализма,уствари,води
усимулирањеинвентивностиикреативности.Имитирајућа
реториканастајеизположајакојинијемислећи,азавршава
каонедостатакикаквеутемељенемисли.“21Интонацијапо-
литичкихпорукасекрећеодпривидномирнедозапаљиве,
тедаје осећај сигурности само збогосећајамножине која
чини,збогкојепојединацнеможедабудеусамљенакосеса
њомидентификује.

Негативнакампањајечестмеханизамудруштвимакојасуу
кризи–несамоекономској,негоукризидруштвенихвред-
ности, морала, културе. „Пошто неможе да се ослони на
себе,(несигурниполитичар,прим.аут.)онсеподупиренај-
гласнијимжаргономкаосвојеврсномреторичкомдопуном.
Таконастајупосебнејезичкепоследице.Њимасеутичена
укупанполитичкиживотдоводећидоетичкограслојавања
језика.“22Оникојинеговореоистомкаомиинеговорето
наистиначин,нису„наши“,аконијеснама,противнасје.

ПР као професија лепог понашања не би требало да се
сводинапрљавекампање.Разликовањестилаполитичких
странака је неминовно и пожељно, али ПР не дозвољава
механизме„подметањаногу“,претњебудућимосветамаи
жаргонскенеаргументованекарактеризације.Политикаима
вишевековнутрадицијујерјеважназаопстанакдруштвене
заједнице,аданаскаодајециљдасекохезијазаједницераз-
биједабисенањенимкрхотинамаостварилаличнадобит.

21Станојевић,Д.(2007)Језичкаагресивностимасовнимедији,Ча со пис за 
упра вља ње ко му ни ци ра њем ЦМ,бр.2,Београд:ФПН,стр.88.

22Исто,стр.88.
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Странкемањинасудобилеукупно10мандата:Странкавој-
вођанскихМађара5,СтранкадемократскеакцијеСанџака
2,Ниједанодпонуђениходговора1,Свезаједно1иКоали-
цијаАлбанацаПрешевскедолине1мандат.

Српскарадикалнастранканијепрешлацензус.Акозадржи-
мопретпоставкудапосећивањедруштвенихмрежаистра-
ницаполитичкихстранаканањимаимаутицајнаизборне
резултате,подсетићемодазваничнастраницаСРС-апостоји
одаприла2012.године,тј.отворенајеједвамесецданапре
избора.Ако јеУРСпогрешила збогпреурањенекампање,
СРСјепогрешилаштојепочелакампањупревишекаснои
неинвазивнодабидосеглаврхунац,тј.поменутимоментум.
СРСнијеобјављивалаништаутрикритичнаданапразника
–минус-поступакниједаодобререзултате.

КоначнизакључакједаполитичкиПРнадруштвениммре-
жаманеодступаодправилаполитичкогПР-а„управомжи-
воту“.Алибашнијансезбогкојихсестранкеразликујумеђу
собомсунамбилезанимљиве.Сличностисунужнејероб-
јавеприпадајуистојкатегорији–политичкомПР-у–изато
штосуонеделимичноограниченеприродоммедијанаком
суприказане.Једанодциљеваовеанализејебиодапокаже-
моидоживљајкојибирачимогудастекнуоприсутности,
важности,пажњи,понашањуимаштовитостиполитичких
странакаињиховихговорника.Акодруштвенемрежесхва-
тимокаооруђе,анекаопосебанмедиј,разумећемозаштоје
стилполитичкогПР-анаФејсбукуразличитмеђустранкама
(затоштостранкенесумњивовећимајуразличитестилове,
самоихнаразличитимплатформамаприказују).Друштве-
ниммрежамасеунаучнимкруговимавећдајевишезнача-
јанегоштореалноимају,алинеможемопорећидасуоне
посталеважанинструментмеђуалаткамаполитичкогПР-а.

Дигиталнодобајепроменилојавнукомуникацију–већаје
транспарентностодносасајавношћуикорпоративнекому-
никације.Фејсбукћенаставитидапривлачисвевећиброј
корисника,развијаћеначиненакојићеониразмењиватиин-
формације, укључујући и алатке којима ће то радити, као
што видимо да се већ радимобилним телефонима. Такви
трендовисутекпочели.23

Друштвене мреже могу, али не морају, да утичу на бира-
че. Дискурс корисника Фејсбука још увек није устано-
вљен, флуктуира и зато је тешко предвидети њихово по-
нашање. Када разумевање садржаја на Фејсбуку постане

23Отомеу:The top 20 trends for 2012,22.август2012,www.theprreport.
com,стр.2.
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подразумевано(каоштоједанасслучајсасадржајимади-
стрибуиранимнадруге,аналогненачине),нећебитиважно
штајеносилацсадржаја–еманатћебитистил,оноштосе
разликује,оноштопублика(уовомслучају:бирачкотело)
процењујеидоживљава.
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POLITICALPRONTHESOCIALNETWORKFACEBOOK
DURINGEASTERHOLIDAYS

Abstract

Politicalmarketingduringelectioncampaignsseemstobeaneveryday
reality for an average citizen in Serbia. The Internet used to be
consideredasabastionoffreedom,differentfromtraditional,controlled
media.However,socialnetworkshavechangedthis–it’sgettingharder
to isolate frompolitics.Voluntarilyornot,weseepoliticalmessages
onlinejustasweseethemonTV,billboardsorinthepress.Notonly
in commercials, politicians also speak from their Facebook pages to
their fans – because politicians have become celebrities, the stars.
Exposuretopoliticalmessagesisrelevantinformingpublicopinion,
but themanipulation getsmore hidden, especially during traditional
andreligiousholidaysliketheEaster.It’seasiertoaccesspeopleduring
leisuretimesandpoliticianstendtopresentthemselvesas“oneofus”.
WeresearchedthetypeofactivitiesofpoliticalpartiesonFacebookand
weprovedthat,eventhoughthestyleofcampaignsmayvaryamong
parties, theirpoliticalPRfollows thesamerulesas in the traditional

media.

Key words: political PR, social network, Facebook, election  
campaign, communication, style
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Уни вер зи тет Метрополитан у Бе о гра ду, Уни вер зи тет  
умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти,  

Бе о град
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стручни рад

МЕ НА ЏЕ РИ ЗА ОД НО СЕ С 
ЈАВ НО ШЋУ И ПО ЛИ ТИЧ КИ 

ФУНК ЦИ О НЕ РИ –  
ИСТИН СКИ ВЛА ДА РИ У  

КО МУ НИ КА ЦИ О НОМ  
ПРО ЦЕ СУ

Сажетак:Рад про бле ма ти зу је пи та ње еко ном ских и по ли тич ких 
ути ца ја на но ви на ре и ме диј ске ин сти ту ци је и по ста вља те зу да 
су ме на џе ри за од но се с јав но шћу и по ли тич ки функ ци о не ри они 
ко ји нај че шће вла да ју ко му ни ка ци о ним про це сом. Пре и спи ту је се 
уло га и од го вор ност ме диј ских рад ни ка ко ји су нај и зло же ни ји еко-
ном ским и по ли тич ким при ти сци ма и ути ца ји ма, од но сно свих 
оних ко ји ко ри сте ме ди је за соп стве не ин те ре се. У ра ду се обра-
зла жу не ки од чла но ва Етич ког ко дек са но ви на ра Ср би је у ве зи с 
исти ни то шћу из ве шта ва ња и не за ви сно сти од при ти са ка, а ко ји 
се по ми шље њу ау то ра ра да че сто кр ше у сва ко днев ној но ви нар-
ској прак си. Ка ко по сто је мно го број ни ме ха ни зми ма ни пу ла ци је 
ко ји ма се слу же аген ци је за од но се с јав но шћу ко је за сту па ју ко-
мер ци јал не кли јен те и гра де имиџ по ли тич ких пар ти ја и њи хо вих 
функ ци о не ра, за кљу чу је мо да су њи хо ви ути ца ји че сто сна жни ји 
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од но ви нар ске ети ке и про фе си о нал ног по сту па ња ме ди ја, што их 
тре нут но чи ни истин ским вла да ри ма у ко му ни ка ци о ном про це су, 
а јав ност и дру штво чи ни под ло жним ма ни пу ла ци ја ма.  

Кључнеречи: по ли тич ки и еко ном ски ути ца ји, ме диј ска ма ни пу-
ла ци ја, но ви нар ска ети ка, но ви нар ска сло бо да, етич ки ко декс но-
ви на ра 

Увод

У недовољно дефинисаним и нестабилним друштвеним
условима какви управо карактеришу Балкан и Србију у
првојдеценијиXXIвека,медијиикултурауцелинисупод
сталнимпреиспитивањем.Масовнимедијисумеђунајути-
цајнијиморганизацијамаудруштву,поштосеналазенарас-
кршћуизмеђуграђанаињиховихполитичких,економских
идруштвенихинституција.Стимувези,медијскирадници
сукључнизапреношењеосновнихдруштвенихвредностии
нудесимболичнепутоказезастандардепоступања,укључу-
јућииетичкопонашање.1Новинариимајусвакодневнипри-
ступподацимаипокушавајудапружетачнеинформације
грађанима, како би овимогли да створе ставове и донесу
одлукезаснованенаобавештености.Притоменесмемоза-
боравити на чињеницу да комерцијалнимедијиморају да
поштујуизахтеветржиштакојисеогледајуузадовољењу
апетитајавностизасензационалнијимиспектакуларнијим
аспектимаживота, односно за насилним и сексуално екс-
плицитнимсадржајемиконстантномфасцинацијомприват-
нимживотомистакнутихљуди.

Новинари нису једини медијски радници који обављају
функцију дистрибуирања информација у друштву, стога,
разматрати питање етике информисања не значи задржа-
ти се на преиспитивању њиховог етичког поступања. Ту
не смемо заборавити економске поруке оглашивача и рад
агенцијаименаџеразаодносесјавношћунаизградњиими-
џакомпанијаипојединацапоштоонитакођепружајумно-
штвоинформацијациљнимгрупамаи јавности,генерално
гледано.

Деловање и доношење одлука медијских професионалаца
треба да јемотивисаноискључиво у складу са својом са-
вешћуизахтевимапрофесијеоистинитости,праведности,
објективности у презентирању ситуације, програмирању
садржаја,итд.Но,паралелносанапреткомдруштва,кому-
никацијаи свести,напредовалесуи техникеманипулаци-
је.Медијскаманипулацијапредстављааспектрадаодноса

1 Корни,Д.(1999)Ети ка ин фор ми са ња,Београд:Kлио,стр.50.
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с јавношћу у којем одређене особе и интересне групе на-
стоједастворесликуилиаргументекојипогодујуњиховим
специфичниминтересима.Могућностдасеутиченаљуд-
скиум,тедасепосредствомтогаусмераваљудскопонаша-
њеужељеномправцу,представља значајаннаучни, алии
моралнипроблем.

Утицај техника манипулације у друштву, које себе дожи-
вљавакао„друштвокомуникације”,сталносепојачава,јер
технике,ненаилазећиготовонинакакавотпор,освајајуне
самосветполитике,рекламе,односасајавношћу,већиемо-
цијеидругемеђуљудскеодносе.2

Медијскипрофесионалциизузетносуутицајниуобликова-
њујавногмњења,алињиховоделовањеможеиматимного
реперкусијанаживотепојединаца.Етика јавнеречијеиз-
узетнокомплексноподручјеинеодносисесамонанови-
нарствоиуређивачкеколегијемедија,већнасвеучеснике
упроцесимамасовногкомуницирања,свеполитичаре,ин-
телектуалце,уметникеидругекојисууприлицидастално
илиповременоогласесвојаразмишљањакрозмедије.

Еко ном ски и по ли тич ки ути ца ји на ме ди је –  
пре тва ра ње ме ди ја у ди стри бу те ра  

ин фор ма ци ја и пут ка кр ше њу  
етич ких стан дар да

Масовни медији имају посебно виђење своје друштвене
улоге и раде под посебним финансијским ограничењима,
штоихчиникарактеристичнимучесницимауполитичкој,
економској, социјалној и културној динамици друштвене
моћи.Коментаришућиутицајмедијанакриминалнопона-
шањеАлвинЛуисДејизвеојеовајлогичкизакључак:„Ако
толикикомерцијалнииполитичкиинтересиулажутолико
новцаумедијскооглашавање,апсурднојевероватидамеди-
јинемајуутицајнанашепонашање.Усупротном,оглаши-
вачисупротраћилимилијардедолара“.3

ПрвичланЕтичкогКодексановинараСрбијетичесеисти-
нитостиизвештавањаи обавезеновинара да тачно, објек-
тивно, потпуно и благовремено извести о догађајима од
интереса за јавност, поштујући право јавности да сазна
истину држећи се основних стандарда новинарске профе-
сије.Удемократскомдруштвупосвећеномслободномпро-
токуинформација, тачност чињеница је очигледан етички

2 Бретон,Ф.(2000)Из ма ни пу ли са на реч,Београд:Kлио,стр.9.
3 АлвинДеј,Л.(2008)Ети ка у ме ди ји ма,Београд:КлубПлус,стр.230.
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императив,чакикадасенеповољноодражаванавладину
политику.

Медијисудужнидаинтересјавностизапотпуним,благо-
временим и истинитим информисањем ставе изнад свих
другихинтереса,аинтересјавности,премапоменутомКо-
дексу,подразумеваобјављивањесвихважнихинформација
којесуодпомоћиприформирањувластитогсудаилими-
шљења о појавама и догађајима. Рад новинара смешта се
унутар односа одређеногмедија ињегове публике.Сваки
медиј предлаже одређено читање тренутне реалности ко-
је јеприлагођеноњеговојпредставиосопственојпублици
и одговара онимочекивањима за која се претпоставља да
постоје.С тим у вези,медији се усмеравају према потре-
бама тржишта које би требало да представљаинструмент
регулисања.

Новинарнесмеслеподаверујеизворуинформација,штоје
такођенаведеноуКодексукаоидаморадаводирачунао
томедатиизворичестоследесвојеинтересеилиинтересе
друштвенихгрупакојимаприпадају,тесвојеисказеприла-
гођавају томе.Посебнапажњанеопходна је у контакту са
изворимаинформацијакакобисеизбегластварнаилипри-
виднапристрасност.Онепосреднојкористикојуизвормо-
жеостваритиодобјављивањаинформацијејавностморада
будеобавештенапоштоизворможедаиманепосреданин-
терес,илинастојидасеснекимобрачуна.

Данасјеистраживачконовинарствоудефанзиви,јеркомер-
цијалниаспектмедијскеиндустријеисвевишедешавања,
тегенералноубрзањеживотаутиченауредникедасвевише
инсистирајунабрзиниобјављивањавести.Утојбрзинисе
наравноправеигрешке,алидалековећаопасностлежиу
непотпуномпроверавањуинформација.Онесеврлочесто
добијајуодпрес служби,ПРменаџераи саветника заме-
дије.Њиховинтерес готовопоправилу јестеда сеобјави
одређенаинформацијаилипричанаодређениначинкакоби
извршилиутицајнааудиторијум-одређенециљнегрупеили
јавностуцелости.Једнаодапотеозавођењаодносасјавно-
шћујесудобриодносисамедијима.Упрактичномсмислу
тозначиодржавањедобриходносасановинаримаиуредни-
цима,темедијскимкућама(безобзиранаперсоналнепро-
менекојесурелативночестеуновинарству).Управоутоме
илежинајвећаопасност,јерјегенералнадеградацијанови-
нарскогпосла,израженауспоменутојтрцизаинформаци-
јамаиобјављивањемистих(којановинарепретвараусер-
вис за прослеђивањеинформација и прилога), утицала на
смањењенезависностиновинараисмањењефинансијског
аспекта бављења овимпослом.Новинари, нажалост, нај-
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чешће више нису лучоноше демократије и друштвеног
развитка и услед описане деградације све су подложнији
утицајуполитичара, са једне,иПРменаџераи саветника,
сдругестране.4 Јавна јетајнаумногомтранзиционимзе-
мљамадасеновинаримогупоткупитиодређенимуслугама
истварима(напримерплаћенимодморимаилилаптопра-
чунарима),анереткоидиректномновчаномтрансакцијом.
Тожалосностање,судећипремасадашњојситуацији,нема
тенденцијувраћања,већпрепогоршања.

УКодексусетакођенаводида јепрећуткивањечињеница
којемогубитнодаутичунаставјавностионекомдогађа-
ју,једнакоњиховомнамерномискривљивањуилиизноше-
њулажи.Корникажеда„сапрофесионалногстановишта,
благонаклонаиповољнаречисаучесничкоћутањеналазе
сеуистојравнијерјеуобапримера,речониподаштавању
или изопачавању слободе информисања“,5 а директнежр-
тветаквогпоступкасуистинаиправојавностидасазнаје
истину.Уколикосуизвориинформацијапортпаролиполи-
тичкихстранака,појединацаикомпанија,тајподатакмора
дасенаведе јер јемогућњиховдиректанилииндиректан
утицајнаобјективностизвештавања.Овојеједаноднајче-
шћихпроблемакојисеупоследњихдвадесетакгодинаја-
вљауновинарству,

Да новинар треба да се супротстави сваком притиску на
слободнообављањепрофесије,каоисвакомвидуцензуре,
наглашавасеуКодексуновинараСрбијекаоидановинар
задаткепримасамооднадлежнихуредника.Неопходно је
да се новинари одупру свим спољашњим притисцима ко-
јиимајузациљдаиходвратеодосновнеодговорностида
јавност истинито, правовремено и свестрано информишу.
Требалобидасеподразумеваодбијањесвихкорумптивних
понуда и разних видова поткупљивања, непосредних или
посредних,јерсетуградиилирушиинтегритетновинараи
кредибилитетпрофесије.„Минхенскадекларацијаважност
течињеницепоткрепљујенатајначиншто„примањемита
сваке врсте, било ради објављивања или заташкавања ин-
формације”,сврставамеђутешкеповредепрофесије“.6 Је-
даноднајочитијихинајконкретнијихаспекатараданови-
нарајестетодановинарнинакојиначиннесмеизвлачити

4 Перић,Н.,Красуља,Н.иРадојевић,И.(2012)Ме диј ске, ПР и бренд тен-
ден ци је, друго,допуњено,издање,Београд:Synop sisиЧигојаштампа,
стр.13.

5 Корни,Д.(1999)Ети ка ин фор ми са ња,Београд:Kлио
6 Војновић,Ђ. (2004)Облици новинарске саморегулације и одговорно-

сти,у:Ети ка јав не ре чи у ме ди ји ма и по ли ти ци,Београд:Центарзали-
бералнодемократскестудије,стр.180.
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никаквукорист,биломатеријалнуилиморалнуизобављања
својепрофесије,штоважипресвегазаодносновинарапре-
маизворимаодкојихдобијаинформације.Акојеупитању
новац или стицање било какве добити ценкањеми нагод-
бом,новинарморатокатегоричноодбити.Упраксисуситу-
ациједалекомагловитијекакотврдиСтевановић(2012),јер
се новинарима дају примамљиве понуде најчешће зато да
бисепостиглообјављивањеблагонаклоногчланкаилинеке
повољнеинформацијеизкојихсеможеизвућидобит.Тиме
се организовано баве агенције за комуницирање и односе
сјавношћу,специјализованезаразнапредузећа,апонекад
чак и државне установе или високи државни чиновници.
Циљједасештампапретвориу„пукогдистрибутера”одре-
ђенеинформацијекојуфабрикујенекодруги.Директнежр-
тветаквогпоступкасуистинаиправојавностидајесазна.

Како тврдиМирољубРадојковић, тимовирекламераиПР
стручњакавребајусвакуприликудасвојуробуиклијенте
прокријумчарекроз селекцијуматеријала заобјављивање,
ипритоменебирајусредства,односно,непитајузацену.
Прикривенареклама,улагивањеспонзорима,стављањепот-
писанановинарскуформукојујеприпремиоПРслужбеник
узнадокнаду,итд.суфеноменикојиданаспривлаченајвише
пажњесвихрегулаторнихтелаиборацазапрофесионалну
етикуновинарствауразвијенимдржавама.7

Етика у новинарству понајвише се коси са економским и
политичким интересима и често од истих бива поражена.
УправосеучланутриКодексановинараСрбијенаводида
’’политичкииекономскиинтересииздавачанесмејудаути-
чунауређивачкуполитику,наначинкојибиимаозапосле-
дицу нетачно необјективно, непотпуно и неблаговремено
информисањејавности.’’Сведоцисмодасепоједиништам-
панииелектронскимедијиујавностиперципирајукао’’по-
слушници’’одређенихполитичкихпартија.Дешавалоседа
сенекидневнилистовиоснивајууочиизбораинедвосми-
сленопотенцирајуодређенуполитичкугрупацију.Јасноје
дасуутомслучајунарушениосновниетичкипринципи,и
чиниседаћесеовакавтренднажалостнаставити.Питање
политичкогмаркетингаиетикеобухватаразматрањеетич-
кедимензијеполитичкогмаркетингаиПР-акаоконцепције
комерцијализованеваријантеполитичкепропагандеисве-
гаоногштополитичкимаркетингиПРобухватају–„ње-
гове методичке постулате, технике, принципе утврђивања
стратегије маркетиншких кампања, различите стратегије

7 Радојковић,М.(2004)Ко дек си про фе си о нал не ети ке у но ви нар ству, у
књизи Ети ка јав не ре чи у ме ди ји ма и по ли ти ци,Београд:Центарзали-
бералнодемократскестудије,стр.62.
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промоције, садржаје који се и начинена који се садржаји
промовишу, аргументацију, односно псеудоаргументацију
којасекористиупромоцији,начинекоришћењапојединач-
нихсредставаиобликапромоције,ефектекампањаитд“.8

Јошједанпроблемкојисмопоменулитичесеекономских
притисака.Стручњациуобластимаркетингаиодносасјав-
ношћукаопримаранциљимајудапрекомедијадопрудо
својихциљанихјавностикакобинаметнулиодређенистав
илиизазвалиинтересовањекојезациљимањиховуеконом-
скудобит.Упрошћеноречено,односисјавношћуподразу-
мевају целокупну организацију комуникације једне орга-
низације, дакле и све оне елементе који семогу сврстати
уновинарство,маркетингиуопштекомуникацију.Овдесе
манипулишевећуфазиприпремањапорукечимеседирект-
ноутиченапримаоцапоруке.Проблематичносодносима
сјавношћујестетоштолажниједозвољена,алијестеис-
тицањесвегаоногаштоорганизацијиидеукорист.Какоје
овде прекршена главна етичка премиса попут објективно-
сти,тачностииистинитости,етичкипроблемипостајуочи-
гледни.

УетичкомКодексуновинараСрбијеексплицитносенаводи
дасесвакивидкомерцијалногоглашавања,каоиполитич-
кепропаганде, којенису јасноозначени, сматрају тешким
прекршајемстандардапрофесионалногпоступањановина-
ра.ФилипБретон истиче да нико неможе да тврди да је
сврхарекламеобавештавањеонечему.Њена сврханије у
обавештавању,већуутицајунапроменупонашањапотро-
шача (или гласача, у случајуполитичкогмаркетинга),или
утицајнапроменунавика.9Информацијапредстављасамо
једноодсредставаупроцесуутицаја.Тексткојијеплатио
оглашивачнесмепотписатиниуредникнинекидругипро-
фесионалниновинар.Упракси,стваринисубашдотемере
јасне, јер оглашивач прибегава разним лукавствима да би
његовтекстштовишеличионановинарскитекст.Новине
иначе садржеизвестанброј рубрикачији је карактердво-
смислен(например:мода,аутомобили,туризам),тесепод
плаштомчињењауслугечитаоцукојије,неоспорно,заинте-
ресованзановости,честокријечињењеуслугенекомствар-
номилипотенцијалномоглашивачуилиинтереснојгрупи.
Делатностстручњаказакомуницирањеидругихслужбиза
односесајавношћупојачаваопаснодејствотаквихуслуга,
јертистручњациитеслужбепокушавајудасе’’увуку’’у

8 Славујевић,З.(2004)По ли тич ки мар ке тинг и ети ка, у књи зи Ети ка јав-
не ре чи у ме ди ји ма и по ли ти ци,Београд:Центарзалибералнодемократ-
скестудије,стр.116.

9 Бретон,Ф.(2000)Из ма ни пу ли са на реч,Београд:Kлио,стр.50.
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новинарскипросторизапоседнугапомоћублагонаклоних
чланака.

Увезисаекономскимпритисцимаиморалномодговорно-
шћу новинара, овдашње околности доносе нам мноштво
примера и проблематизују економске интересе који иду
противморалнихобавезановинара.КаконаводиСтевано-
вић(2012),уколикосеосврнемоналистенајмоћнијихљу-
диумедијимауСрбијикоје се саопштавају већнеколико
годинауназад,приметићемонеколикоинтригантнихчиње-
ница.Поред власниканајвећеприватнемедијске корпора-
цијеурегионуидиректорајавногсервиса,једноодпрвих
десетместазаузимадиректормаркетинганајвећеовдашње
приватне привредне компаније.Објашњење за овајмедиј-
скиутицајувезијесулагањимауоглашавање–поменута
компанија је највећи оглашивач у нашој земљи, а финан-
сијскасредствакојасеутесврхеиздвајајуумногомеутичу
намедијске садржаје.Поред ове компаније, у самом врху
најутицајнијихљудиналазесевласницимаркетиншких и
агенцијазаодносесјавношћу.ПремаРолендуЛоримеру,10
„утицајбизнисанамасовнемедијевршисекакокрозогла-
шавање, тако и тражњу која проистиче из корпоративне
формедотичногмедијскогканала.“Одлукебизнисаотоме
гдећесеоглашаватииколикоћенатотрошити,утичуна
судбинупојединачнихмедијскихпредузећајеркакобипри-
вуклиогласе,запослениумедијимаунајмањуруку,труде
седанеувреде(илидапотенцијалнонеувреде)оглашиваче
истарајуседасесадржајмедијанесудараспорукамаогла-
шивача.Оглашавањејеопштеприсутнапојаваумедијском
системуипредстављаекономскуосновузамасовнекому-
никације,тетакодиректноутиченаквалитетмедијскогса-
држаја.Свакако,оглашавањедајемедијуфинансијскунеза-
висностодвладеидругихполитичкихинтереса,алиствара
изависностодкомерцијалногсектора,акадкомерцијални
притисциугрозеновинарскестандарде,морајуceрешавати
озбиљнаетичкапитања.

Кадасекомерцијалниминтересимаомогућидадоминирају
наддругимдруштвенимобавезама јављајусемногаетич-
капитања.Уовомслучајуоногласикаконаћиравнотежу
између економских притисака и појединачних или инсти-
туционалних обавеза према другима. Уласком у нови век
медијисусепридружиливеликимбизнисима,аекономски
притисциагресивносеборезаутицајнаодлукекоједоносе
уредници.Кадамаркетиншке стратегије доводе до непри-
родногсавезазабављачкихиновинарскихвредности,икада

10Лоример,Р.(1998)Ма сов не ко му ни ка ци је,Београд:Kлио,стр.52.
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нарушавају императив медија да опслужују демократски
системкрозрасправуоозбиљнимидруштвено значајним
питањима,етичкедилемесунеизбежне.Појединиаутори11
тврдедасурекламнеагенцијеименаџеризаодносесјав-
ношћуистински владариу комуникациономпроцесуи да
искоришћавају неспособност или неспремност пасивних
потрошача да уоче и разврстају сурови бараж манипула-
тивнихкомуникација.Помирењењиховихпозицијамалоје
вероватноимождајенајвишештосеможеочекивати,успо-
стављањеминималнихстандардаприхватљивогпонашања
ирасподеламоралнеодговорностимеђуразличитимигра-
чимауланцукомуникација.

Професионалци,задуженизаодносесајавношћуикомуни-
цирање,сууслужбиорганаиздржавногсектораилипред-
узећакојаприпадајуприватномсектору.Једнаодфункција
тихпрофесионалацазакомуницирањејестедапостигнуда
медијиобјављујуповољнеинформацијеоњиховимпосло-
давцимаилиоорганимакојисуимповерилимандатдасе
бавепитањимакомуникације.12Новинариморајусталноби-
тибудниинаопрезукакобиизбеглидасеуинформисање
увукупаразитипропагандеиспречилиостваривањенечи-
јих личних циљева. Свака етичка индискретност, додатно
умањујеповерењедруштваумедије.

Наредниугаопосматрањавезеизмеђуетике,политике,ма-
нипулацијеимедијамоглабибитивизураукојојсеуна-
шеммедијско-политичкомсистемубележисвевишенови-
нараиосталихмедијскихстваралацакојисеуразличитим
функцијамаукључујуипостајукључниактериполитичког
живота.Нисусамоекономскиинтереситикојиутичунаме-
дијеистварајумногеетичкенедоумице.Подједнакосњи-
мастојеиполитичкиинтереси.Утицајкојивладавршина
масовнемедијеспоља,иманеколикодимензија.Владајеза
масовнемедијеглавниинформативниизвор.Протокинфор-
мација од владедомасовнихмедија доноси користобема
странама.Владијепотребнодаимаприступмедијскимка-
налимакакобиинформисалајавностосвојимпрограмима
идавањима.Масовниммедијимасуинформације,којимаих
онаснабдева,потребнекаоодмахупотребљивизвормедиј-
скогсадржајанатемутекућихипословаодјавногзначаја.
Међутим,овапријатнаузајамнауслужностствараимеђу-
собнузависност.Главнаманаовезависностијеутомешто
јавниинтересможедаисклизнеизсвојеповлашћенесиле

11ChristiansC.G.,FacklerM.,RotzollK.B.andMcKeeK.B. (2001)Me-
dia et hics: ca ses &mo ral re a so ning,NewYork:AddisonWesleyLongman,
p.127.

12Корни,Д.(1999)Ети ка ин фор ми са ња,Београд:Kлио,стр.69.
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којапокрећемедије,укористтрампеуслугавладеимедија.
Збогспоменутогвременскогшкрип цаиограниченостииз-
вора,посленицимедијасусклонидасепревишеослањају
насаопштењазаштампуивећприпремљенепапирекојеим
владаподели.Пропустомдазавиреуоношто јеизаових
обзнана,медијскиканалиризикујудапослужекаовладина
пропаганднаоруђа.

Политичарисувреднивести,адневнопокривањеполитич-
ких догађаја суштински је део садржајамасовнихмедија.
Међутим,функцијамедијаињиховутицајнакомуникаци-
онепроцесеудруштвусу,чинисе,иважнијиивећинего
политичара, због тогашто су политичари део медијске, а
не личне стварности човека. Грађанин ретко имаприлику
да доживи политичара непосредно, негошто га реципира
крозмедијскифилтеркојигапредстављаселективно.Умо-
ћиствараоцавестиједапосебноистакну,коментаришуили
потпунопрећутеговорполитичараилиактнекеорганиза-
цијеилиинституције,аједноодправиламедијскекомуни-
кацијегласи-оногштонемаумедијима,непостојиујавно-
сти.Такомедијитеоретскиимајумоћинадполитичарима,
јеронипосвојојпроцениипремауређивачкојполитициод-
лучујукадаћеинакојиначинполитичарибитиприказани.
Но, упракси,медији супод јакимутицајемполитичараи
пресслужбисаједнеиоглашивачаиПРменаџерасадруге
стране.

За кљу чак

Mедијиморајудаделеморалнуодговорност засрозавање
демократскихвредностиуонојмериукојојјејавностоду-
сталаодозбиљногсадржајаузаменузабаналност.Аликада
медијинисуоданидемократскоммандатудаопслужујудру-
штвенисистемкојиимјеомогућиодапостоје,онипоста-
јукултурнодисфункционалниисистемуускраћујувитал-
ност.13Етичкистандардимедијскихстручњаканисуодвоје-
ниодостаткадруштва.Оникојирадеумедијимаморајуда
разрешесвојеетичкенедоумицекрозистипроцесморалног
резоновањакаоисвиостали.Збогчињеницедазаузимају
такокључнуиистакнутупозицијуукомуникацијскимка-
налимадруштва,новинариморајудабудуначелуонихкоји
стварајуморалнеставовеуовомдруштву.Но,уследнаглог
срозавањановинарствауцелостииновинаракаочланадру-
штва,јасноједастручњацизаодносесјавношћуипроду-
центимасовнезабаведобримделомобликујумедијскусли-
куи јавномњење, а то је сигуранпут каманипулацији и

13АлвинДеј,Л.(2008)Ети ка у ме ди ји ма,Београд:КлубПлус,стр.105.
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укидањуистине.Утаквомдруштву,укојемјеновацзамена
за истину, онемогућен је сваки развој и напредак, тако да
биовимпроблемом,осиммедијскихтеоретичараипракти-
чара,требалодасебавеидругипредставницијавности,те
друштвоуцелости.
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Abstract

The paper treats the issue of economic and political influences on
journalists and the media institutions. Autors’ thesis is that public
relations managers of political officials are the true rulers in the
communication process. The media employers and journalists are
most exposed to the economic and political pressure and influence
byallthosewhousethemediafortheirowninterests.Thepaperhas
searched the articless of the Code of Ethics of Journalists in Serbia
regardingveracityof reporting and independenceof pressure,which
areoftenviolatedineverydayjournalisticpractice.Astherearemany
mechanisms of manipulation used by Public Relations agencies
representingcommercialclientsorbuildingimagesofpoliticalparties
andtheirofficials,authorshaveconcludedthattheirinfluenceisoften
stronger than the journalistic ethics and the rules of professional
conduct in themedia,whichcurrentlymakes them true rulersof the
communicationprocessandleavethepublicandthesocietyvulnerable

tomanipulation.
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Uni ver zi tet DžemalBijedić u Mo sta ru, Fa kul tet hu ma ni stič kih 
na u ka, Mo star, Bo sna i Her ce go vi na
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pregledni rad

PRI LOG RAZ JAŠ NJE NJU 
ODNO SA NA RE LA CI JI  

NO VI NAR – PR: SА DRU GE 
STRA NE BA RI KA DE

Sažetak:No vi nar sko ga an ga žma na u me di ji ma uop će, na ža lost, sva-
kim da nom je sve ma nje i ma nje. Da li je no vi nar stvo za pa lo u de pre-
si ju. Inert nost sed me si le otvo ri la je pro stor no va ci ma, spe ci ja li sti ma 
za od no se s jav noš ću ko ji će vam to kom da na po sla ti na sto ti ne, već 
go to vih, in for ma ci ja. Va še je sa mo da ih pro sli je di te do  pu bli ke. Osvr-
nu ti se, po seb no, na ono što je, na ža lost, po sta lo no vi, iz miš lje ni no vi-
nar ski ža nr, a to je sa opšte nje za štam pu. U po rat nom raz do blju Bo sne 
i Her ce go vi ne, do ga đa se i to da je dan TV Dnev nik tra je 70 mi nu ta a 
od to ga 55 mi nu ta za u zi ma ju sa opšte nja za štam pu. Saopštenja ša lju: 
stran ke, pred stav ni ci žen skih udru že nja, uni je voj nih in va li da i ra zno-
ra zne sku pi ne gra đa ni na. Pra vo da se ču je i dru ga stra na, u ova kvim 
slu ča je vi ma, ne po sto ji. Ka ko odvo ji ti Ko mu ni ke (sa opšte nje za štam-
pu o ra du od re đe ne jav ne in sti tu ci je ili or ga ni za ci je) od ono ga što je 
naj češ će pro ziv ka dru ge po li tič ke stran ke, na ša re ak ci ja na do ga đaj ili 
de ša va nja ko ja s na šim dje lat no sti ma ne ma ju ve ze... Ka ko pro bu di ti no-
vi na re iz le tar gi je, u ko joj na iz vje stan na čin i uži va ju, jer in for ma ci je 
sti žu sva ko dnev no, a oni se oko to ga ne mo ra ju pu no tru di ti. O tač no sti 
i vje ro do stoj no sti po da ta ka, ko ji nam sti žu na ova kav na čin, mno gi i 
ne raz miš lja ju. Mno go se to ga pro mi je ni lo u ne ko li ko po sljed njih de-
ce ni ja, pa smo doš li do tač ke ka da je i do 60% ob ja vlje nih in for ma ci ja  
niš ta dru go do pro iz vod PR ra di o ni ca. Slje de će pi ta nje, sto ga, je – gdje 
je ne sta lo no vi nar stvo. Ili bo lje re ći, gdje su ne sta li no vi nar ska od go-
vor nost i an ga žman. Obra zov ni si stem je bi tan. U na šem re gi o nu tek  
či ni mo pr ve ko ra ke u in sti tu ci o na li zo va noj edu ka ci ji PR-ova, a što se 
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ti če no vi nar ske edu ka ci je – tu bismo tre ba li na pra vi ti  do bru re vi zi-
ju. No vi nar stvo ne mo ra od u mri je ti. Ono mo že ići na pri jed, ali uz vi še  
pro fe si o nal nog tru da i od go vor no sti. I vi še sprem no sti na sa rad nju sa 
oni ma „sa dru ge stra ne ba ri ka de“. 

Ključne riječi: no vi na ri, PR, sa opšte nje za štam pu, ma ni pu la ci ja, 
odgo vor nost, isti na

Novinarstvojenakoljenima–kažu.SvejedanasPR.Moguli
ovedvijeprofesijenaćizajedničkijezik.Nekivećgovoreoratu,
orevoluciji,ukojoj,navodno,pobjeđujePR.Kakoseosjećaju,
navodno,većunaprijedporaženi,kakojenjimasdrugestrane
barikade.

UkakvomSvijetuživimo.DalijePRjošjedanodalatamistifi-
kacijenašesvakodnevice.Asadrugestranenamostajejošjedan
propaopokušajdemistifikacijeonogaštopokušavamoživjeti.

Novinarstvojeoddavnina,uzumjetnostinauku,smatranona-
činom otkrivanja Svijeta.Novinari su i naučnici i putopisci i
umjetnici. Bili. U vremenima nekim boljim. Moderni proro-
ci govore danas o novinarstvu kao već izgubljenom carstvu.
JošjednojAtlantidi.Budućnostneće,akojevjerovatitimpro-
rocima,poznavatiniSedmusilu,nitiČetvrtumoć (daupotri-
jebimo vlast kao izraz koji se koristi u našim jezicima što je
sinonim pojma moć u nekim drugim jezicima –francuskom,
talijanskomitd).1

Imožemopostavljatirazličitapitanja,ustilu:kojestariji(koka
ilijaje),tražitidokazepokojimajePRstariji(i)odnovinarstva;
tvrditikakojedanassvePR;diskutovatiotomedalijepravilni-
jerećiOdnosisjavnošću,iliodnosisjavnostima…

Ali, kakav je stvarni odnos danas ove dvije, vrlo značajne,
profesije?

Usvjetskimokvirimamnogotogajevećrazjašnjeno.USjedi-
njenimameričkimdržavamanovinari iPR-ovisudobranode-
finiralimeđusobniodnos.Nepobitno jekako je svaki zaseban
realitetrefleksijaiodgovarajućegmumentaliteta.Nesmijemo,
ni u kom slučaju, zaboraviti historiografski aspekt. Upravo u
analizitogitakvogaspekta,tepovijesne(nesamohistorijske)
dimenzijeonogaštosedešavalonaprostorima„južnim“,upo-
sljednjihdvadesetakgodina,otkrivamobogatstvoprotivrječja,
nedorečenostiiopćekonfuzije,upokušajudabardefiniramoi
odredimostvarnurelacijuizmeđupripadnikaČetvrteMoćiiPR-
ova.BosnaiHercegovinaje,priznatćete,jedanzasebanrealitet.
Svijet vanSvijeta.Način na koji ova članicaUN funkcioniše
većgodinamafenomenjekojemsečude(danekažemoidive)

1 Pouvoir(fr,),potere(tal)itd.
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mnogeNacije.Unekimnajrazvijenijiminajbogatijimzemljama
(Norveška npr.), godinama se govori oBosanskom sindromu,
odnosnobug-uufinancijskomsustavu-pojavikadasvefunk-
cioniše iništane funkcioniše.Razbijanje sistemasevršikroz
različitevrstemanipulacijakojesuvičnesamoonimakojiimaju
taj,tolikounikatan,balkanskikod.

Ni novinarstvo nije bilo oslobođeno tog posebnog rukopisa.
Žurnalizamsesamkrozvjekoverazvijaoikonstruisaokaovol-
šebannačinotkrivanjaistine,izvjestansocijalniangažmankoji
jesteizanat,ikojije,kaodisciplina,izgradiopravilakojavrijedi
poštovati.Nesmijemozaboravitibrojnekonvencije,prijesvega
onuMinhensku,2kojaje,uzmnogenacionalnekodekse,trebala
biti nekakav svjetionik što ćenaspokušati osvijetliti i osvije-
stitiutommoruprepunomvijesti,informacija,komentara.Jer
upravoseMinhenskadeklaracijamožesmatratiprethodnicom
većegbrojameđunarodnihdokumenataukojimaseinsistirana
poštenomradunovinaraiprofesionalnomobavljanjuzadaće.3

Svijet jeste odavno postao Globalno selo, baš onako kako je
predskazaoMcLuhan.No,čestonalazimonarazlikeurazumi-
jevanjuonogaštojesteglobalniionogaštojestelokalninivo.
MožemoligovoritioparalelnimSvijetovima?UanaliziJavnog
mnijenjačestosefokusiramonaonoštosurezultatiistraživanja
na jednomvećemprostoru, teritoriju(jednojdržavi),anekao
skuppojedinačnih , zatvorenih sredina (odnosno lokalnihme-
dija).Nalazimo,takočesto,utimanalizamanavodeoumiješa-
nostipolitičkihpartijauprogramPrvedržavneTelevizije,druge
entitetske televizije,najčitanijihnovinau regiji.Nepitamose
pritomekolikoodređenepartijekontrolišumedijepopojedinač-
nimadministrativnimjedinicama.

A upravo u tim malim nukleosima dešavaju se posebne me-
tamorfoze, reakcije koje je vrlo teško registrovati, a još teže
dešifrirati.

Kakostvari (ne) funkcionišuupraksi,pokušatćemoobjasniti
uovomslučajunaprimjeruMostara.Mnogiteoretičarižurnali-
zma,stručnjacizanovinarstvoiPRjednostavnobiseizgubiliu
ovomvrločudnomkomunikacijskomorganizmu.

UpredratnomperioduBosneiHercegovinevrlomalosukoriš-
tenaSaopštenjazaštampu.Regionalnilist„Sloboda“imaojena
svojimstranicama,odstoobjavljenihinformacija,nevišeodtri
dopetodstoonogaštosubilasaopštenjazaštampu.Istijeslučaj
bioisaprogramomRadioMostara.

2 Minhenskadeklaracija,24i25,11.1971.
3 Grbo,A.(2001)Me di ji i de mo kra ti za ci ja druš tva,Sarajevo:Fakultetpolitič-

kihnauka,str.121.
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Nasamompočetkurata,odnosnoprvihdanaaprila1992.godi-
ne,InformativniCentarMostaručijemsastavusudjelovalised-
mičnilist„Sloboda“,teRadioMostarpadajupodkontroluHr-
vatskogvijećaobrane(HVO).Slobodaćeutimnovimuslovima
ugledatisvjetlodanajošsamodvaputai,nakontoga,zauvijek
nestati(madajebilonekihpokušajadatajtjednikfunkcionišei
daljeitopodimenomNovaSloboda).

RadioMostarpočinjedjelovatinajedansasvimnovinačin.Na-
činradakakavmožebitivrlozanimljivsvimteoretičarimanovi-
narstvaimedijauopće.

Novinaripostajuspikeri,ajedineinformacijekojemogubitiob-
javljenesu,ustvari,klasičnaobavještenjazaštampu.Prijesvih
onakojepotpisujeGlavnistožerHVO-a.Svremenanavrijeme,
stignu i informacije iz ratnebolnice,vodovoda, elektroprivre-
de.Ponovo,najstrožekontrolisanasaopštenjazaštampu.Itako
mjesecima.Jednovrijeme,RadioMostar(ovajpodkontrolom)
HVOjejedinaradiostanicaugradu.Neštokasnije,počinjedje-
lovatiRatnistudioMostar(RadioBosneiHercegovine),kojije
pokušavaoraditi jedannormalnijiprogram,upravopomodelu
programamatične staniceuSarajevu–uz reportaže, zabavni,
kulturni program,mada su i oni davali prednost saopštenjima
ArmijeBiHiSDA(Strankedemokratskeakcije).

PeriodjetokadaMostar(kaoicijeluBosnuiHercegovinu)na-
puštavelikibrojstručnjaka,profesionalacauposlu,ameđunji-
mainovinara.Dolazenove,mlade,snage-mladićiidjevojke
kojise,bezimaloiskustva,upuštajuuborbusainformacijama
injenimveličanstvomIstinom.Mnogapravilaprofesijeutome
periodupadaju,bivajunegirana,zaboravljena,neprihvaćena.

Inatakvojosnovi,stvarasejedannovi,krnji,žurnalizam,čije
deformiteteimalignostitrpimoidanas.

Saopštenjazaštampupreplavljujumedijskiprostor.Nemoguće
ihjekontrolisati.Pišuihsvi.Javljajuserazličitaudruženjagra-
đana,predstavniciprognanihiposebnopolitičkepartije.Počinje
„štancanje“različitihkomunikea.

Saopštenje zamedije, bar u ovakvim uslovima, postaje nešto
štonikadanijebilo–novinarskižanr.Itokakav–prevalentan,
dominirajući.Do jučer, kratki komunikei pojedinih institucija
ilipolitičkihstranakabivajuzamijenjeniopširnimizvještajima,
komentarima,osvrtima.Onoštojenekadabilopolašlajfnesa-
dasutriiličetirinovinarskekartice.Čitavieseji,pripremljenii
konstruisanisaciljemda„obavijestegrađane“.

Pravilo„drugestrane“,naravnoiovdjebivaapsolutnozabora-
vljeno.Uvijekjetusamojednastrana(potpisnikteksta).Akoi
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spomenemoonudrugistranu,ondasetu,uglavnom,radiosal-
vamaoptužbinanjenračun.

Ikaoštopostoji„vijestunizu“takoserađainovirealitet„Sa-
opštenjaunizu“.

Nasaopštenjejednogizvorareagujedrugi,odmah,nakontoga,
dolazijednareplika,pajošjednaitakounedogled.Novinaripo-
stajuspikerikojisamopročitajuSaopštenje.

DnevnikHrvatskeTVMostartraje65minuta,odtoga55minuta
surazličita„priopćenjazatisak“–Hdz,Hvidre4idrugihudruga
branitelja,različitaudruženjasahrvatskimpredznakom.

Niti u jednom slučaju novinari ne daju prostor onim drugim,
prozvanimuovim„priopćenjima.Umjestodasepodaci iz in-
formacijekojanamjeprispjelakoristekaopolaznatačkazais-
traživanje,svezavršavanapukomčitanjukompletnogteksta.

Napomenimoiovo-utovrijemesaopštenjadolazeizvojnihi
političkihcentaramočiipišuihipotpisujuosobekoje,kaošto
setoznaloreći,„znajulijepopisati“–rijetkosuto(bivši)no-
vinari,anajčešćejeriječoreferentimakojisuradiliuraznim
tijelima Saveza socijalističkog naroda i slično.Rečenica koju
smotakočestomogličutiuprogramimaradijaiTVjeste–„Sa-
opštenjedonosimoucijelosti.“

Vrijemejetokadasepojavljujuiprvi,nazovimoih,praviport-
paroli.UBiHdjelujuOhr,UniUnhcriCicr5te,jednomsedmič-
no,organizujukonferencijuzaštampunakojojprezentujusvoje
aktivnosti.To su,možda i jedine situacijegdje imamopriliku
čutikonkretan,koncizanKomunikezaštampu.Portparolsvake
organizacije pripremi saopštenje za novinare koje, u biti, nije
dužeodjednenovinarskekartice.Tosu,nesmijemozaboraviti
reći,iuglađenistranci,kulturni,rafinisaniisemtoga,jakodo-
broplaćeni.

TojetajnoviprototipPR-akojipostajemodelponašanjabudu-
ćimlokalnim„referentima.“

KakavjeustvariodnosnovinarapremaPR-ovima?Pomnogi-
ma,onjeantagonistički.

PoLoffelholzu6,novinarise,spramPR-ova,ponašajunačetiri
načina:

1.Pozitivnoiotvoreno,kaopragmatici;

4 Hvidra-Hrvatskiveteranidomovinskograta
5 CICR–Međunarodnicrvenikrst
6 Loffelholz,M.(1997)Di men si o nen stuk tu rel le kop plun,SwissGermanUni-

versity
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2.Nekiodnjih suantikritičariPR-a i snjima imajukorektan
odnos;

3.Tujeigrupanovinarakojisuskeptičnipremasvemuonome
štodolaziizsektoraOdnosisjavnošću;

4.Inakrajukritičari.

Novinarstvobi,tvrdenekiteoretičari,trebaloosposobitiljudeda
aktivnoobavljajusvojuzadaćukaograđaniigrađanke.Pone-
kimajeopetonoslobodnozanimanje,takodase„Svakomože
bavitinovinarstvom“.

PremamišljenjuWilenskog7,uprofesionalizacijinekogzanima-
njarazlikujemopetfaza:

Djelatnostpostajepravozanimanje;

Počinjebrigaoobrazovanjuiosnivajuseškolesastalnimsta-
tusom

Osnivajuseudruženjakojaokupljajutazanimanja;

Državalicenciramnogeodtihprofesija;

Formuliranjeetike...

Sigurnojeda,kadaidemouanalizupoovihpettačaka,dolazi-
modopodatakakakomnogotoganijerealizovano,umnogim
zemljamadržavanijelicenciralaprofesije(novinara,aposebno
PR-a),aoformuliranjuetikebisemoglomnogotogareći.

Napisanisumnoginovinarskikodeksiipotpisanemnogekon-
vencije,deklaracije.JednaodnajvažnijihjesvakakoMinhenska
deklaracija.

Novinarseobavezujedaiznosičinjeniceizsamonjemuznanog
izvora, ili da, ako to nije slučaj, proprati napomenomukojoj
ćeseograditiodtogizvora(tačka3dužnosti).Obradaizvorne
informacijejecentralnatačkaunovinarskojprofesiji.Profesio-
nalnapraksanamnalažeda,najpre,utvrdimokojeizvorinfor-
macije,pokušamoupotpunitiinformaciju,usporeditijesadru-
gimizvorimadabismosepribližiliisitniičinjenicama.Upravo
ovdje novinari često griješe – ne upotpunjuju informaciju, ne
provjeravajuje,pogotovoneuspoređujusadrugimizvorima.

IakoćenekorećidajezanimanjePR-astarokolikoihistorija
čovječanstva,odnosisjavnošću(ilisajavnostima)su,ipak,„na-
uka“dvadesetogavijeka.Evropskikodeksprofesionalnogpona-
šanjauPRpraksi(Li sa bon ski ko deks)jedanjeodpokušaja„eti-
kecije“oveprofesije(zvaničnousvojennaGeneralnojskupštini

7 Wilensky,H.L.Theprofesionalisationofeverone,Ame ri can jo ur nal of So ci-
o logy,No.70,str.137-158.
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CERPuLisabonu16.aprila1978.godine.IzmijenjennaGene-
ralnojskupštiniCERPuLisabonu13.maja1989.godine).

Član3.Kodeksakaže:

„Usvomprofesionalnomponašanju,stručnjakzaPRmorapo-
kazatipoštenje,intelektualniintegritetilojalnost.Onseposeb-
noobavezujedanećedavatikomentareiliinformacijezakoje
znailivjerujedapredstavljajulažiliobmanu.Uskladustim,
moravoditiračunadaizbjegne,čakislučajno,korištenjeprakse
ilimetodakojinisuusaglasnostisaovimKodeksom.“

ČestoseuovakvimkodeksimaspominjepitanjeIstine.Inarav-
no,pokoznakojiputnamsenamećeiskonskopitanje–Aštaje
toustvariIstina?Ili,zarnijedecentnije,ujednojovakvojpriči,
govoritioObjektivnosti.

Novinarisuonikojisustoljećimauvjerenidajenjihovamisija
upravootkrivanjesitine.PR-oviživeiumiru,saciljemdasvom
klijentupredočepravu,štokompletniju,Istinu.

Uistinu,ovedvijeprofesijebimogleraditirameuzrame,jedni
uzdruge.Onimogubitiprijateljialiivelikineprijatelji(ovisno
osituaciji).

UbivšojdržavinovinarisusmatranizaDPR-društvenopoli-
tičkeradnike.Bezobzirakolikoseborilidautječunadruštvenu
svijest,novinarisutakođerprodavači.Nadrugojstrani,imamo
PR-ovekojibraneinteresfirme.Ainteresfirmejesteupravoza-
rada.Prodajeseproizvod,islikafirme.Medijiprodajuvijesti.

NovinaritraževijestiaPR-ovilegalnopomažuudetekcijičinje-
nicaikreiranjutihvijesti.

UBosniiHercegovini(asituacijajesličnaucijelomRegionu)
tektrebamonaučitiiapsolviratinekestvarikojejeZapadodav-
nousvojio.FakultetizaPR-ovesuovdjekodnasipaknovijeg
datuma.Jošuvijeksmoujednomprocesuučenjaispoznavanja
samihsebe.

Pr-ovi,naovimprostorima, jošmorajumnogootkriti io sebi
samima.Aionovinarima,svakako.Trebalinovinarurećisvu
istinu?Kakokomuniciratisamedijima?

Uvriježenojemišljenjedajesvakafirma,ustvari,medij.ECMC
(Everycompanyisamedijacorporation)

ČestosezanekogPr-akažedajeonnovinar,odnosnowri ter ne-
kepoznatemarke,firme.Aliupitajmosedalićejedannovinar
HugoBossailiwri ter Versace-a,ikadanapravitipričuoizrablji-
vanjumaloljetneradnesnageupogonimatekstilneindustrije.
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TomForemskiseuZdnetupita:,,Canpubblicrelationbecome
brandjournalism,whatisit?”

ForemskipojašnjavakakoonsammalovjerujePR-ovima, jer
oni postaju brand no vi na ri, a PR, kaže on jednostavno, nije
novinarstvo.

Istinajedaprofesijanovinara,ovihgodina,doživljavaraznare-
definiranja.OdvajasenovinarodPR-a,aliseodvajainovinar
odBlogera.Iovdjesepostavljapitanjelicenciranja-Novinari
mogubitilicencirani.Blogerine.Naravno,samačinjenicadaje
nekoupisanunekiprofesionalniregistardoprinosiinjegovom
kredibilitetu,aliipovećavanjegovodgovornost.

Mnogojeslučajevagdjeseoverazličiteprofesijeprepliću.Ne-
kadajeteškotodešifrirati,otkriti,ačestoimaizloupotreba.Na-
lazese,uvijek,načinidaseneštosakrije,maskira.Nijerijedak
slučaj uMostarudaportparoli nekihuvaženih institucija rade
tajnokaoPR-ovi, ili imaju,čak,svojePRagencije,alisuone
prijavljenenaimenjihovihsupruga.Naravno,tePRagencijesu
inovinskeagencije,baveseimarketingomiPRdjelatnošćuiu
velikojsuprednostinaddrugima,jerdobivajusveinformacije
(iinformacijekojesuzajavnostionekojesupodembargom)iz
kabinetagradskihmoćnika.

Novinari,nerijetko,stupajuu„nedozvoljene“relacije,kakosa
PR-ovima,takoisacentrimapolitičkemoći.Poznatisuskandali
uSAD,kaoonajkadajepoznatikomentatorArmstrongWilli-
amsradiopodugovoromsapoznatomPRagencijomKetchum 
Communicationsidobio250.000dolarazapromocijuBushove
administracije.Istotako,poznatanovinarkaWashingtonPosta,
MaggieGallagher,dobilajehonorarod41.500dolarazateksto-
vezapromocijuporodice,anovacjestigao,ovogputadirektno,
izBushoveadministracije.

ToniMuziFalconigovorioodnosuizmeđunovinaraiPR-akoji
jeubitigrađennapovjerenju,alitopovjerenjebivaizigranou
dvaslučaja:

KadPRdostavinovinarunetačneinofrmacije(iovajihnepro-
vjeri);

Kada novinar, bez autorizacije, objavi nešto što PR-u nije po
volji

Inače, jošmnogi na različite načine promatraju komunikaciju
izmeđuovedvijeprofesije.Dalijerijeokomuniciranju prema  
iliko mu ni ci ra nju sa...

Učitavojkulturikomunikacije,vremenom,jedolazilodopro-
mjena. Dugo smo se navikavali na, takozvanu, push kulturu,
doknasnovitokovivodepremapullkulturi,onakvojukojojbi
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primateljporuketrebaoodlučitidalikadaikakoćekomunici-
ratisRecipijentom.

Principkooperacijejebitan.OnjemujegovorioiH.PaulGrice

DabismoshvatiliPR–ovemoramoupamtiti triključnapojma
tvrdiVecchiato:

-Uvjeravanje

-Propaganda

-Manipulacija

Odgovornost i poslušnost su također pojmovi koji zahtijevaju
većuanalizuukonsideracijidjelovanjakakonovinaratakoiPR-
ova.

Ponekadjejakoteškopronaćigranicuizmeđuuvjeravanjaima-
nipulacije.

„Manipulacijomsezaistatežistvaranjuslikestvarnostikojaiz-
gledakaodajestestvarnost¨“-tvrdiBreton.8

Manipulisanjejetajnovršenjevlasti,takvodatoganisusvjesni
onikojisutomutjecajuizloženi(Mills)9.

Kakvuslikustvarnostiželenovinari,akakvuonikojiradeusek-
toruodnosasjavnosti.

Dalimodernodruštvoukojemživimoradiisključivouinteresu
profitainakrajuzavršavamediokritetu?

Velike firme su, danas, zasnovane na organizacionimmodeli-
maupravljanjagdjesemaloznačajapridajevrijednostitalentai
originalnostiaosobase,svečešće,tretirakaorobot,mehanički
ponavljačoperacija-tvrdeMingehttiiCutrano10.

BrzinakojomsuserazvijaliOdnosisjavnošćunazapadu,une-
koliko, je nešto sasvim drugo u odnosu na onu kojom se PR
djelatnostrazvijauRegionu.Ilije,ipak,riječohalmatogenezi,
brzomrazvojuuzpreskakanjemnogihneophodnihfaza?Dali
jeproces,krozkojismoprošli,ovdje,uistinu,ireparabilanilise
jošmnogotogamožeitrebadovestiured?

Kojisutoparametrikojimasetrebamokoristiti.

Počnimo,iliboljerecimo,vratimosenaodnosnovinar-PR.Je-
sulinovinaridanas,uistinu,nakoljenima,ilisusamoprihvatili
tuuloguEremita?

8 Breton,F.(2000)Iz ma ni pu li sa na ri ječ,Beograd:Clio,str.19.
9 Mills,C.W.(1969)Eli ta vla sti,Beograd:Kultura,str.407.
10E:Humanitymeangment2004.
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Ili,nekolikopraktičnihpitanja-dalićenovinar„pustiti“sva-
kosaopštenjezaštampu,i,možda,pročitatigau cijelosti,kako
ganekadazamoleprijatelji izOdnosas javnošću ilinarede iz
partijskogvrha?

Dalićenovinarotićinasvakukonferencijuzaštampunakojuje
pozvan?PostalajepraksaunašimuslovimadavasPR-ovizovu
iponekolikoputapostavljajućipitanja,jestelidobilipozivza
konferenciju,hoćetelidoći.Iznerviraninovinarznaodgovoriti,
čemutopitanjehoćemolidoći,dalistetorezervisalimjestou
hotelu,vašejedapošaljetepoziv,anašedaodlučimohoćemoli
sepojavitinavašemcijenjenomskupu.

Koliko puta se u žurnalističkoj praksi (i kod potpisnika ovih
redova) dešava da vas “zovne” PR nekog poznatijeg brenda
(osvježavajuće piće, svjetski poznati liker, sve poznatiji lanac
samoposluga,bankekoja jeosvojilaBalkan) ipitaju–poslali
smovamSaopštenjezaštampu,dalistegaobjavili?

Ijeliovo,ipak,prevelikouplitanjePR-ovauposaonovinara.
Iskreno, ako pogledamo šta se krije iz ovakvih poziva sazna-
jemodajeriječomladimPR-ovimakojenjihovistarijišefovi
prisiljavajudanovinarezovuiponekolikoputa,sciljemdanji-
hova „vrlo bitna“ informacija dođe do publike.Odgovor koji
uslijedičestoje:„Nismo“….patišina…..pa….“Budemoobja-
vilikadbudeteimalireklamukodnas.“

Informisanje, reklamiranje i lobiranje nekako se isprepliću.
Rađaju se tako novi hibridi u poslovanju i informisanju ko-
jisu, inače,specifičnizaovajnašmentalitet,našu(ne)kulturu
komuniciranja.

Robert Mc Chesney (kritika korporativnih medija) govori o
tome kako velike medijske korporacije kontrolišu savremenu
stvarnost,političkedebateusmjerenesunamarginalnapitanja,
doksuštinskapitanjarazmatrauskikrugprivilegovanih.

„Tako je novinarstvo postalo sklono umanjivanju važnosti ili
eliminacijicijelogspektrainformiranihmišljenjaokontroverz-
nimpitanjima.Ovojedovelodoparadoksa:novinarstvokojebi
uteorijitrebalopoticatipolitičkiaktivizam,zapravojelišavalo
politikusadržajaipoticalomasovnudepolitizaciju.Obasuova
faktorapomoglanastankuieksplozivnomrazvojuindustrijeod-
nosasjavnošću(pu blic re la ti ons–PR),čijajesvrhabila,potajno
iskoristitiovadvaaspektaprofesionalnognovinarstva.Izdava-
njemuglađenihilukavihizvješćazatisak,plaćenim„stručnja-
cima“, toboženeutralnimali lažnimgrađanskimskupinama te
namještenimdogađanjimazamedije,spretnisuPR-agentiuspi-
jevalioblikovatinovostiuskladusinteresimasvojih,većinom,
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korporativnihklijenata. Ili, kako je rekaoAlexCarey,11 pionir
uznanstvenomproučavanjuPR-a,uloga jeodnosas javnošću
zbunitijavnusferukakobise„izdemokracijeukloniorizik“za
bogateikorporacije.PRjedobrodošaomeđuvlasnicimamedi-
ja,jerimupraksi,izravno,smanjujetroškove,osiguravajućiim
besplatnesadržaje.IstraživanjapokazujudaPRproizvedeizme-
đu40i70postosvegaštosepojavikaovijest.

Naravno,svakoimapravonasvojemišljenje.Paionikojimisle
dajeposaoPR-adazbunejavnusferu.Istovremenosemožemo
pitatikolikonovinarstvozbunjujetuististvarnusferu.Odnosno,
kolikojenovinarstvozakazalousvojojmisijiborbezaIstinui
njenootkrivanje.

Kolikojenovinarstvoprestalodabudeotkrivanje,istraživanje.
Svakonovinarstvojeistraživačko,tvrdenekežurnalistikeškole.
Alisigurnodanijenimaloistraživačkoononovinarstvokojese
bazirauglavnomnaPRmaterijalu.Akojetačnodajedo60ili
70%svih informacija, objavljenihudanašnjimmedijimapro-
dukt PR „kuhinje“ onda semožemo stvarno upitati – gdje je
novinarstvonestalo.

Inaravno,nesmijemoniukomslučajuzatokrivitisamoPR-
ove.Gdjesunovinari,zaštosusepovukli.Paliuletargiju.Na
koljena.

Gdjejenestaloistraživačkonovinarstvo–onokojećenamot-
kritikolikonovcaodNikaideradnicamakojeradeupogonima
ove industrije, akolikona reklamnemodele.Naravnodaovo
nijenajboljiprimjerjerjeNoemiKlein12upravootomepisala.
Ali,nekatobudeprincip.

Kakonovinar treba reagovatikadasaznadanabociodređene
mineralnevodemožemovidjetimnogesastojke,alineisve.Oni
najopasnijizazdravljesigurnonećebitipredstavljeninaetiketi.
KakavutomslučajutrebabitiodnosnovinaraiPR-a.Dalije
opetvažnaistinailisamoprodatiproizvod.Kojinovinarćese
usuditidakreneu jednoovakvo istraživanje ikoju taktikuće
kasnijeosmislitiPRekipada„ublažištetu“.

Novinari suslaboplaćeni.Pogotovonaovimnašim(EXYU)
područjima.Većinanjih radizamjesečnuplatumanjuod500
eura.KolikozarađujejedanPR?tridopetputavišeodnovina-
ra.Štajedakle,utrendu?BitinovinarilibitiPR?Pitanjejeviše
negolako.

Umjesto da se međusobno posmatraju s nepovjerenjem (sa
druge strane barikade) i jedni i drugi bimorali raditi više na

11Chasney,R.M.Slobodnifilozofski30.3.2011.
12NaomiKlein-Nologo
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vlastitomprofesionalizmu.Jedanodnajbitnijihkriterijajednog
profesionalcajesteodgovornost.

Alištapodrazumijevamopododgovornošću.

Odgovornostjeitransparentnost–moramoseuvijekpredstaviti
naadekvatannačiniprikazaticiljinačinekakodadođemodo
togcilja.

Odgovornostjeijasnostusmisludalisustvarikojegovorimoi
pišemojasnionimakojimaseobraćamo.

Odgovornostjeikompletnost–dalijeunašemiskazuostalo
neštonedorečeno,nekasjenkasumnjekojamožezbunitirecipi-
jentaporuke.

Odgovornostjeikorektnost–iliboljepostavimopitanjekome
možemonanijetištetu(ne)objavljivanjeminformacije.

Odgovornostjesvakakoivažnost–kolikojeinformacijastvar-
novažnazaonekojimajenamijenjena;dalijekorisnailisamo
površna.

Svi ovi pod-kriteriji onoga što zovemood go vor nost izgledaju
namvrlo jednostavno, reklibismočakbanalno, svakodnevno.
Ali,akoihpočnemoanaliziratinapojedinimprimjerimainfor-
macija(nijevažnodalionedolazeizperanovinarailiPR-a),
uvidjetćemokakočestoovikriterijibivajunepoštovani.
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CONTRIBUTIONSTOTHECLARIFICATIONOFTHE
RELATIONSHIPBETWEENJOURNALISTANDPR:

ACCROSSTHEBARRICADE

Abstract

Journalistic involvement in the media in general, unfortunately,
decreases on a daily basis. If journalism is sinking into depression,
seems to be themain question. The inertia of the press has opened
bigdoorstothe“novice”PRexpertswhoarealwaysreadytoforward
large quantities of information. The objective is to reflect on what
has unfortunately become a new (fictional) journalistic genre i.e.
theformofpressrelease. In thepost-warBosniaandHerzegovina it
was possible for a new bulletin to last for 70minutes, 55 ofwhich
were receivedpress releases.Thesepress releaseshavebeensentby
parties,representativesofwomen’sassociations,unionsofveteransand
variousOCSs.Theseusuallyofferone-sidedinformation,accusations
against others, while the right to hear the other side, in this case,
doesnotexist.Thequestionishowtoseparatetheircommunications
(press releases sent fromcertain public institutions or organizations)
fromreleaseswhichmostlyofferaccusationsagainstanotherpolitical
partyor reactions toaneventorevents thathavenothing todowith
ouractivities.Howtowakethejournalistsfromtheirlethargy,which
theyseemtoenjoytoacertainextent?Manythingshavechangedin
recentdecadesaswehavearrivedatapointwhere60%ofallpublished
informationisnothingmorethanamerePRproduct.Thenextquestion
would be -Where did journalism disappear?Or better said -where
havetheresponsibilityofjournalistsandtheircommitmentgone?The
education system is important. In our region, only thefirst steps are
takentowardsaninstitutionalizededucationofthePRexperts,andas
fortheeducationofjournalists,agoodanalysisisdefinitelyrequired.
Journalismdoesnothavetobeendangered.Itcangoforward,butwith
a littlemore effort and professional responsibility.Andwith amore

evidentdesiretocooperatewith“thoseacrossthebarricade”.

Keywords:journalists, PR, press release, manipulation,  
responsibility, truth
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Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град
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стручни рад

ОД НО СИ СА ЈАВ НО ШЋУ  
ЈАВ НИХ МЕ ДИЈ СКИХ  

СЕР ВИ СА
Сажетак: Фон до ви јав них ме диј ских сер ви са опа да ју вр то гла вом 
бр зи ном ши ром Евро пе и свет ска еко ном ска кри за је са мо је дан од 
раз лога за то. Дру ги је чи ње ни ца да су PSM (Pu blic Ser vi ce Me dia) 
оста ли без до брог де ла по др шке јав ног мње ња. Све је ма ње при-
ли ке да се са чу ва тај део ме диј ске сли ке са вре ме них, рас тр за них и 
оси ро ма ше них дру шта ва. То ни је про блем са мо за по сле них у тим, 
по пра ви лу, ве ли ким си сте ми ма на ци о нал них те ле ви зи ја и ра ди-
ја. Улог је мно го ве ћи: ко хе зи ја европ ског дру штва. Овај текст 
пред ста вља ана ли зу нај зна чај ни јих кре та ња у фи нан си ра њу јав-
них сер ви са и њи хо вом по зи ци о ни ра њу и по ста вља пи та ње: за што 
се и њи ма не до зво ли да се при ка жу у бо љем све тлу? За што са ми 
бе же од ПР ак ци ја?

Кључнеречи: јав ни ме диј ски сер вис, ПР, прет пла та, EBU, BBC, 
но ви нар ске вред но сти

Свакозаслужуједабудепредстављенунајбољемсветлу.1То
јеетичкооправдањеадвокатаинемногомлађепрофесије,
пропагандисте.Требалобидајеиукоренуновинарскихис-
траживачкихподухвата.Башсвако?Заштонеинационалне
јавнетелевизије?

Према Енциклопедији америчког новинарства, агенти за
публицитетилиштампубилисунепознатидо1920.годи-
не.Већ1924.годиневеликеновинеуСАДдобијалесуде-
сетине,мождаистотинесаопштења заштампудневноод

1 ПрвамеђународнанаучнаконференцијаМе ди ји и ПР,јун2013.године,
БијелоПоље,ЦрнаГора.
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људиизобластипублицитета.Дотлесевећпојавиоистрах
одпропагандекојасепредстављакаовест.Упозораваноје
дановинаретребаобучаватидауочетуважнудистинкци-
ју.2Данас,кадаумедијскојсферирадивишеПРменаџера
негоновинараикадасепроизводисвевишесаопштењако-
јаизгледајукаовести,јавнимедијскисервисидобијајумо-
ралнебиткеигубефактичкиратнапољуомеђеномправим,
чврстимвестима.Укризнимситуацијама,одземљотресадо
политичкихизбора,свасепажњајавностиокрећебаштим
медијскиморганизацијамајерсеодњихочекујечитаваин-
формација.Текштопрођуопаснавременаилисесамона-
ставипродуженаагонијасиромашногживота,срцепублике
враћасенастранукомерцијалнихемитера.

Свакодневно,медијскисервисиутичунаочувањестабилно-
стисистемаирадедобрустварзасавременадруштва,рас-
трзананедоумицамаистраховимаодкојихврвисвакиталас
новогвремена.Веомареткоотомеговорегласно.Заштоне
бида сехвале?Заиста је тешкообјаснити заштобашоне
новинарскеорганизацијечијајеулогадаиспитајуцелисход-
ностсвакеодлукеујавномживоту,да,изугланормалности
(некитозовусредњомлинијом),пропитајусвачијеобећање
ида,уимејавности,дајуилиускратесагласностзаполити-
кукојутајнекозаговара–нежелеилинеумејудапроизведу
јавнусагласностповодомсвојеулогеудруштву3.Безтога,
ниједнавеликаидеја,ниједанкапиталнеуспеваусавреме-
номначинумасовнепроизводње(сагласности)4.

Кадизбегавадаосвајаумовеисрцајавности,јавнателеви-
зијапонављагрешкеполитичара,којисенеусуђујудаводе
друштвакојасугласалазањиховулазакујавнусферу.

2 Vaughn,S.(2008)Encyclo pe dia of Ame ri can jo ur na lism,NewYork:Rou-
tledge,p.158.

3 Усавременојдруштвенојорганизацијиодобрење(approval)jавностије
од суштинског значаја за сваки велики подухват.Стога, сваки покрет
вреданхвалеможебитиизгубљен,уколиконијеоставиоутисакуко-
лективномуму”,писаојеЕдвардБернезусвојојспин библи јијош1928.
године,Bernays,E.(1928)Pro pa gan da,IgPublishing(дигиталноиздање).

4 Нијеважноколикокапиталаимаш,коликосутипоштенерате,какосу
погодниусловикоришћења,акоизасебенемашнаклoностјавногмње-
ња,осуђенсинапропаст–говориојеСемјуелИнсулдокјебиоједанод
најагилнијихмагнатаСАД(Бернез,E.нав.дело).Аондајетридесетих
годинапрошлогвекаизгубиоикапиталинаклоностјавности(ненеми-
новнотимредом).



301

САША БАРБУЛОВИЋ

Исто ри ја

ЈаснадефиницијајавногсервисанепостојиниуУнијина-
ционалних емитераЕвропе (EuropeanBroadcastingUnion5,
EBU),којајешампионјавноградиодифузногсервиса.По-
стојепринципи:онморадаинформише,даобразује,даза-
штитикултурниидентитет,дазабавиидаомогућиизража-
вањесвихмањинаудруштву.Јавнисервисмораидаодржи
одређенестандардеквалитетапрограманамењенихнајши-
ројпублици.

УЗаконуорадиодифузијиРепубликеСрбијеиз2002.годи-
не јавни интерес се дефинише као про из вод ња, ку по ви на, 
об ра да и еми то ва ње ин фор ма тив них, обра зов них, кул тур-
но-умет нич ких, де чи јих, за бав них, спорт ских и дру гих ра-
дио и те ле ви зиј ских про гра ма ко ји су од оп штег ин те ре са 
за гра ђа не, а на ро чи то у ци љу оства ри ва ња њи хо вих људ-
ских и гра ђан ских пра ва, раз ме не иде ја и ми шље ња, не го ва-
ња по ли тич ке, пол не, ме ђу на ци о нал не и вер ске то ле ран ци је, 
као и очу ва ња на ци о нал ног иден ти те та.

Погрешнојевероватидабиикомерцијалнестаницемогле
даиспунемисијујавногсервиса–кажеБорисБергант,сло-
веначкипредставникуЕБУ,који је1999. годинепрвипут
изабранзапотпредседникаЕБУ.Зашто?Затоштотаобавеза
многокошта,посебнокадаучествујетеутрцисадругимко-
мерцијалнимстаницамаинаграда јеограниченотржиште
реклама.Изато,одмахизапричеозаштитијавногинтере-
са,долазииширокообразложењеопотребињеговогјавног
финансирањаскупогинекомерцијалногпрограма.Ипубли-
кусатрадицијомгледањајавногсервиса,башкаоинашу,
требанепрестаноподсећатизаштосеплаћапретплата,чак
икадасенежелидагледасвенателевизији,којујебољеда
плаћаПетарПетровићграђанин,негоПетарПетровићми-
нистарзаистраживањерудеигубљењевремена.ПрвиПе-
таримаправодатражимедијскиеквивалентзасвојеновце,
другиПетарплаћаизбуџета,даклеопетизџепапрвогПе-
тра,ализахтевасвојусликунаекрану,јерсматрада,иакоје
исамнаплатномспискуграђана,имаправадасамостално
располаже државним новцем. То је само један од разлога
заштојебитнодасвимаудржавибудејасноодаклејавним
медијскимсервисимастиженовацикакосетајновацтроши
накористсвихграђана.НатомместуПРјавногмедијског
сервисамораданаступипремајавностиицентримаполи-
тичкогодлучивања.Свакоимаправодабудепредстављену
најбољемсветлу,зарне?

5 Основана1950.годинеуТорквејунабританскојривијери,тренутноима
чланицеиз56државаЕвропеиокружења.
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Јавнисервисиисторијскинисуималипотребезастварањем
добресликеосеби.Усвомраномдетињству,радиодифузне
установејавногсекторасубиленајвећерибеунационалном
етру.Данас,међутим,онечинесамодеогужвенаинтерна-
ционалномтржиштуелектронскихмедија.

Европскимоделфинансирањаелектронскихмедијаподра-
зумевапаралелнопостојањекомерцијалноградијаителеви-
зијеистаницафинансиранихизјавнихизворадабизадово-
љавалијавниинтерес.Тоједеоевропскогдруштвеногмо-
делаиобавезаземаљачланицаЕУизАмстердамскогпрото-
кола(Протокол32Европскогпакта).Умешовитоммоделу
финансирањаелектронскихмедијаземљеЕУвидигаранци-
јуочувањаплурализмамишљењаиразвојарадио-дифузије,
односноиндустријеукојусусемедијипретворили.Такав
систем,верује сеуЕвропи,одговараидиверсификованом
европскоммедијскомтржишту(различитијезици,пресве-
га), заразликуодамеричког, великоги језички јединстве-
ног тржишта, чије су карактеристике подстакле стварање
комерцијалногсистема.

Извесноједаникомерцијалнимедијинемогудаопстану
аконеводерачунаојавноминтересу.Међутим,уњиховом,
тржишномокружењуваженекадругаправилаизатосеони
пре свега трудеда зараде, док гасе радозналостили заба-
вљајусавременог,исфрустрираногирастрзаногчовека.

СмешнобибилопомислитидазаразвијенеЕвропљаненије
легитимноипостојањекомерцијалнихмедија.Јошсулеги-
тимнијаочекивањаакционарадаимкомерцијалнипрограм
донесепрофит.Опасностза јавниинтереслежиукреира-
њу таквог програма који треба да одговара захтевима по-
трошње и спонзора и парцијалним интересима, програма
који власник обликује тако да одговара снази политичког
утицаја,јерзнадаћеобјављивањемполитичкихсаопштења
исамоузпомоћпартнераизполитикесачуватисвојновац
зарађенумедијима.

Збогтогајејош1946.годинеуизвештајуоједномунивер-
зитетском истраживању америчке штампе, започетом по-
четкомчетрдесетихгодинапрошлогвека,закљученода је
слободаштампеуопасности.,,Свестграђанајеизворкон-
тинуираневиталностидржаве.Јавнарасправајенеопходан
условзаслободнодруштво,аслободаизражавања–неоп-
ходанусловзаодговарајућујавнурасправу.Тонезначида
свакиграђанинимаморалноилилегалноправодапоседује
новинеилидабудеуредникилидаимаправо(аутоматског)
приступапублицибилокојегмедија.Услободуштампеспа-
датодаједнаидејаимасвојушансу,чакиондакадајене
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делионајкојипоседујештампуилиуправљањом.Штампа
нијеслободнаакосеоникојијеводепонашајукаодаихје
тапозицијаобдарилапривилегијомдаоглувезаидејекоје
сукрозпроцесслободеговорапривуклепажњујавности.”6

Јавнимедијскисервискреиранједабашторади.Онмора
даобезбедипростордасеразличитостијавночујуивиде.
ПСМтакодоприносикреирањукомпетентногнационалног
јавногмњења,способногдаутиченасферуполитике.Те-
левизијске и радио станице које задовољавају јавни инте-
рес,нанекиначин,успевајуданајширеслојевечовечанства
укључеиуинтернационалнојавномњење.Таквамогућност
разменеимеђусобногистраживањаставова,тозаједничко
формирањеодносапреманајважнијимпитањимаданашњи-
цедоскорајебилапривилегијасамонајвишегинајбогатијег,
јединогистинскиглобалногислободногслојачовечанства.

Збогсвегатога,јавнателевизија(телевизијакојаслужијав-
номинтересу)имаулогуиобавезудасвојепрограмепоста-
витакодабудудоступнисвакомеидадопринесукултурном
развојуидруштвенојкохезији.ЗаконодавциЕУверујудаће
овим спречити и подизање јавногмњења двоструком, по-
литичкомифинансијскомоштрицомутицајанауређивачке
тимовекомерцијалнихтелевизија.

Јавнирадиодифузнисервисјевредност,анепроизвод,го-
ворилајеНиколФонтен,каопредседницаЕвропскогпарла-
мента.,,Чињеница(је)дајејавнирадиодифузнисервис(...)
одживотногзначајазаосигурањедемократије,плурализма,
друштвенекохезије,културнеијезичкеразноликости”,сто-
јиуједнојрезолуцијиЕвропскекомисијеиз1999.године.

Један од председника ЕБУАлбертШарф крајем прошлог
векајетоизговориоовако:

Доккомерцијалниемитерикористепрограмдабизарадили
новацзасвојеакционаре–билотакоштопродајугледаоце
оглашивачимаили,услучајуpay-ТВ,такоштоделестанов-
ништвонаонекојиимајуионекојинемају–самоемитери
којислужејавномсервисуимајуциљдасеставенараспо-
лагањечитавојпопулацији,независнооддруштвенихкласа
икуповнемоћи.

Оста ли ни су скром ни

Jавнимедијскисервисиналазесенадругом,увекдебљем
крајуПРштапа.Заразликуодкомерцијалнихмедија,који

6 A Free and Re spon si ble Press, A Ge ne ral re port on Mass Co mu ni ca tion: 
New spa per, Ra dio, Mo tion Pic tu res, Ma ga zi nes and Bo oks,(1947)Chicago:
TheUniversityofChicagoPress,р.9.
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многолакшеступајуувезусаносиоцимаекономскеиполи-
тичке(читајувек:економске)моћизбогтогаштојеосновни
мотивњиховогоснивања,дадонесуновацсвојимвласници-
ма,сасвимлегитиман.Ипостајесвелегитимнијиувремену
кадасераспадајутрадиционалниекономскисистемиинов-
цајесвемање.

Натржиштупостојеимноговећииграчиоддиректнекон-
куренције.Образложењакојастојеизаударацаштапањи-
ховихПРслужбииунајмљенихагенцијазнајудабудуве-
омаразличитаиувекболе.Настрануштосунајвећимде-
ломвеоманемаштовитаичестоизазивајуотпорудараних
појединаца:

,,До го во ри ли смо се са ва шим гло ду ром, ди рек то ром, пред-
сед ни ком УО (ПО), ми ни стром”(саподваријантомУпра во 
до ла зим са руч ка са илиБаш сам са да пре гле дао ва шу мај ку, 
па сам се се тио кон гре са хи рур га ко ји ор га ни зу јем);

Блаже:,,Ми смо дру штве но све сна ком па ни ја”(подваријан-
та:Да ли сте до би ли на шу кор пу са хра ном),алибезодго-
ворананепостављенопитањештаредакцијаијавнисервис
имајуодтогаштојенекодруштвеноиподмићивањасвесна
компанија;

,,Ако ово ни је у јав ном  ин те ре су, он да ства а ар но”;

Илисасвимотворено:“На ма је ста ло до то га да се ово на-
ја ви, да би љу ди ку пи ли ула зни це”, алибезодговорана:А 
шта ми има мо од то га? Где је вест у на ја ви до га ђа ја те 
вр сте? Још горе је са ,,Ни је нам при о ри тет да про мо ви-
ше мо Бан ку већ ове сјај не мла де љу де. Чи сто због ва шег 
мар ке тин га ко ји ве ро ват но мо ра да одо бри ова кав до го вор, 
спо ме нуо бих да је XY Бан ка јак огла ши вач на ва шој те ле-
ви зи ји”7.

Најређе:,,Да ли же ли те при ли ку да сни ми те”иондасепо-
нудионоштоинтересујетелевизије,башкаоисвеостале
редакције: једанчовек сапотребомимотивом, носилаци
сликапоследицевести.Вести говореољудима (којираде
нештоштоутиченадругељудеилиначитаводруштво).

Непитајућихоћемолизбогиспуњавањалистежељаваше
ПРкампањеиуклапањау ваш ме ди ја план би ти це ње ни ји 
или, ма кар, гле да ни ји и са ма ре дак ци ја ути че на одр жа ва ње 
ло шег од но са са про па ган ди сти ма.

7 Сасвим аутетнична реченица из писма професионалца из једне ПР
агенције.Јединојеназивбанкесакривен.
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Ка ко то: ,,ме ни не тре ба ПР”?

Новац којим европска друштва плаћају за вредности због
којих сукреиранисавремени јавнимедијскисервисиније
велики,алинијенизанемарљивкадасемерипроцентомиз-
двајањаизГДП–0,17%премаподацимаиз20098.

ЈавнисервисиЕвропесу2010.приходовали4,3%вишенего
претходнегодине,алитојеидаљебилодалекоисподнивоа
2005. године. Крајем 2011. године 60% чланица Европске
унијезарадиодифузијуоценилојесвојуфинансијскуситу-
ацијукао,,тешку”или,,веоматешку”.Нареднедвегодине
тонисунималопоправиле.Приходису,ускладусаочекива-
њима,наставилидасесурвавајуједнаконаистокукаоина
западуилијугоистоку.

Холандскавладанајављујезапетинумањибуџетзасистем
јавногсервисадо2015.године,штозначиисмањењеод127
милионаевразанационалнисервис.Тасуманадилазибу-
џетРТС-аунајбољимвременимаовогвека.УПортугалији
сеспроводипландасепреполовивеличинаицена јавног
сервиса.МађарскаМТВјејош2010.пријавилападприхода
од37%(губитакод35милионаевра).ЛитванскиЛРТније
избегаогубитак2009.и2010.годиненитакоштоједрастич-
носмањиорасходеизатосадаиманајмањеприходеод1999.
године.Највећипартнеругрчкојвладиизазваојекризукоа-
лицијегашењемсигналаЕРТ.

8 EBU, EBU Viewpoint: PSM Fuding, mart 2012 доступно преко http://
www3.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Knowledge/Publication%20Library/
EBU-Viewpoint-PSM-Funding_EN.pdf(приступљено8.јуна2013).

Графикон1
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Уистовреме, владе европскихдржаваимајупроблемада
оправдају сопствени легитимитет и истовремено повла-
чеодлукекојенепосредноутичунабржеилиспорије,али
увексигурносиромашењесвојихбирача.Маколикодајеу
томнастојањуважноиматирационалнуговорницуујавном
сервису,бригазадобробитвеликих,пренасељенихичесто
тромихмедијскихсистеманијенапрвомместуполитичке
елите.

Сатрећестране,конкурентинисувишесамокомерцијални
системи који емитују на истимплатформама.Интернет је
унеопометњуукласичноновинарство.Новинесупочеледа
објављујувидео-клипове.Друштвенемрежесупосталеме-
стозаупознавање,образовање,истраживањеиформирање
сопственогполитичкогстава.Фејсбукваспитавадецу,Тви-
терродитеље.Наинтернетујелакшедоћидоеротикенегоу
емисијителевизијскихвестивидетисвогпредседника.

ЕточврстогразлогазаштојеПРјавноммедијскомсервису
потребнији него комерцијалним станицама. Комерцијалне
станицесамотребададокажудасугледанеидапродајуре-
кламеускладусаподацимаагенцијазапраћењетелевизиј-
скогтржишта:штојешер9већи,секундурекламномблоку
јескупљи.УЕвропијавнимедијскисервисморадаседо-
казује,даизлазиусусретпотребамасвихслојевадруштва10,
дајенеутраланиутицајани,пресвега,дајепоуздан.Јавни
сервис,уовомвеку,морадапредњачиуразвојуинформа-
тивнихтехнологија,алиувекизноваморададоказује–да
паметнотрошијавнефондове,даихзаслужујеидазањих
нетребадаотплаћујекредитеполитичкојелити.

Примерјелаконаћи:BBCпослескандала,одирачкогоруж-
јазамасовноуништењедопочившихпедофила.

9 Удеонатржишту,проценатонихкојигледајуодређенутелевизијуили
конкретнуемисијууодносунабројгледалацакојиутомтерминуимају
укључентелевизор.Однедавносерачунајуионикојителевизијскимса-
држајимаприступајуипрекоинтернета.

10Многопроблемаоваквимтелевизијамастварајусамназив ,,jавнисер-
вис”или,,државнателевизија”ипогрешнопроцесуираначињеницада
сефинансираизјавногизвора.Свакистановникнеасфалтиранеулице,
свакималохрабријикорисниккабловскихтелевизијаилинештописме-
нијичитачћирилицеверуједаимаправодаоптужијавнутелевизијуда
нијезадовољилањеговпојединачниинтересакониједошладамусни-
мирупеуулици,помогладасеосветикабловскимразбојницимаилида
изшпанскихсеријаскинелатиницу.Акобипомоглааналогија,завреме
Првог светског рата евакуационе болнице уВеликој Британији преи-
меновалисуустаницезаевакуацијуитимеизбрисалиочекивањадана
тимместимарањенициостајунепримеренодугоиуживајусвупажњу
којуреч,,болница”носи(умирнодопскимусловима).
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45 да на до уни ште ња по ве р љи вог из во ра

ИзвесноједасунајтежежртвератауИракусамиИрачани.
Изван самогИракаи војничкихфамилија, највише супо-
страдаледвебританскепородице:КелијевииBBC.

БританскиминистарспољнихпословаЏекСтросаопштио
је12.октобра2004.члановимапарламентадајеМИ-6,бри-
танска тајна служба, повукла тврдње да је СадамХусеин
располагаохемијскимибиолошкиморужјемспремним за
употребуурокуодсамо45минута.Самогодинуиподана
раније,владалабуристичкогпремијераТонијаБлера језа-
бринутојнацији тимедоказивалаисправност својеодлуке
даБританцегурненаморалноиматеријалночелоамерич-
ког напада наИрак. Само ,,три четврти сата”, тврдиле су
власти,Садамуједовољнодаупотребиовооружје.НаИрак
је,каоштојепознато,извршенаагресијадемократскекоа-
лиције,превишехваљенаирачкавојскајепрегажена,Садам
Хусеинубрзоухапшенипотомсмакнут(вешањем,узсуђе-
њекојејесасвимодговаралодонетојказни).

Нештокасније,стиглојепризнањеминистранепромењене
британскевладедајекључниаргументбиопогрешан,али
тонијемоглодавратиизмртвихсвепогинулезбогтелажи
уИраку,нитијемоглодавратиповерењеуоногакојијезбог
нападанаИракумроузадњемдвориштусвојекуће,доктора
ДејвидаКелија.Нинештокаснијеупотпуностиоткривена
истинаникаданијескинулапроклетствосањеговепороди-
ценитиљагусанајутицајнијегјавногемитеранасвету.Код
многихнијеотклониланисумњуузваничнуверзијудокто-
ровесмрти.Штаседесило?

Пренегоштојеистинаизваничнооткривена,новинарра-
дија BBC 4 (Today) Ендрју Гилиген у програму ,,Данас у
6.07”29.маја2003. годинетврдидавладазнадауИраку
немаоружјазамасовноуништењеипозивасенасазнања
анонимногизворакојиимаинформацијеоспособностима
Садамовеармије.Поузданинаучник,запосленуМинистар-
ствуодбранекаоспецијалистазабиолошкооружје,Дејвид
КелибиојеизвориГевинуХјуитузаизвештају,,Вестима
удесет”(TenO’ClockNews)тогистогдананаистомрадију.
Келијетај(анонимни)извориСузаниВотсу,,Њузнајту”на
BBC2(BBCTwo’sNewsnight)2.јуна,његовесуинформа-
цијеоснажилеГилигенаизапоновљенеоптужбеучланку
којиобјављујеуНедељномМејлу (The Mail on Sun day)1.
јунаитадавећнаводида јеглавнимајсторовогизвртања
истинеАлистерКемпбел,премијеровсекретар заштампу.
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Онајистикојиједодаопосебнозначењеспинуузанимању
спиндоктора.11

ПоследицеоногаштосуГилиганијошдвојеBBC-јевихно-
винараизговаралидоксуратнибубњевиновихлабуриста
лупалисвомснагомпоИраку,оставилесудубоктраг,најпре
натомблиставомнаучнику.Откривенкаоизворинакрају
принуђендаисамсведочипредпарламентарниманкетним
одбором,Келинијеиздржаомедијскипритисак.Званична
верзијањеговесмрти:урастројству збогтогаштосу гау
јулувладаиBBCпочелидарастржуизмеђусвојихкривица,
17. јула је перорезомпресекао вене у близини своје куће.
Самотримесецакасније,министарСтројепризнаодаСа-
дамбашинијебиотоликоопасанколикоједржавапричала
дајесте…

ЧитавBBCсистемстигматизован је томсмрћуичувеном
Хатоновомистрагом,којајеудобромделујавностипроту-
маченаикаовеликопрањеафере.Следилесузатимоставке
челникакуће,паондаминистровопризнање.Оноипакније
моглодаретроактивнопопеглапоследицескандала,давра-
тинапосаорепортераГилигана,ГрегаДјукапоновоупосли
каопредседникаBBC,нитидаГавинаДејвисанатерадапо-
вучеоставкунаместошефабордагувернера(председника
управногодбора)BBC.

Политичкепоукеовдесумањеважне,иакојебилоињихпо-
штосулабуристи(каоштотоувекрадеполитичкестранке)
навластицеослучајискористилиидабипојачалидиректне
ииндиректнепритискенаBBCсистем.

И,накрају,којеуимеBBC-јаобјасниоштаседесило?Зва-
ничнонико.Узваничнуверзијусвакаконетребарачунати
огласкојисуплатилисамизапослениитонесамозбогтога
штојеонексплицитноговориоданемавезесаменаџментом
илинекомПРслужбомкојаносимакаринајмањисимбол
Bri tish Bro ad ca sting Cor po ra tion12.

Штосеонихдругихпоукатиче,BBCихјеусвојојсамоћи
заистаизвукаонеколико.Исвесутепоукезапохвалукао
врхунацсаморегулацијеновинарскепрофесије.

11TерминсепрвипутуштампипојавиоуСАДувремепредседничких
избора1984.године,иосамдесетихгодинапрошлогвекатакомбина-
ција спортске и медицинске терминологије широко је прихваћена за
описивањеспецифичногделовањаспецијалнихсаветникаполитичких
личностиикампања.Richards, P.(2005)Be Your Own Spin Doc tor,Lon-
don:Politico’sPublishing,р.3–4.

12ГрегДјук је заступаохрабро, независноBBCновинарство које је без
страхатрагалозаистином.ОдлучноверујемодаBBCнесмедаодуста-
неодопредељењадаистражујечињеницеупотразизаистином…
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Послеафере,бившиизвршнидиректорРоналдаНилимено-
ванјезашефапосебнекомисије,чијисучлановиинтервју-
исалискорочетиристотиненовинараистаријихуредника.
Уконачномизвештају13поручујесе:

-ТачностипрецизностсустубовиновинарстванаБи-би-
сију.Ономорабитизаснованоначврстимипроверенимдо-
казимаипоткрепљенотачнимбелешкама.

-Тачноипоуздано вођењебележакаморадапостанедео
обуке новинара, будући да је то примарна новинарска
вештина.

ВодећипринципBBCновинарства:праведнипремасвима,
какопремаонимакојинекогаоптужују,такоипремаопту-
женима.Преобјављивањаозбиљнеипотенцијалнодискре-
дитујуће оптужбе оптуженом увек треба оставити могућ-
ностзареаговање.

Сасвимјелогичнодајавностобјављенеоптужбетрећегли-
цатретиракаооптужбесамогBBC-ја,хтеоBBCтоилине.
Тојепоследицаугледа.Овојевеомаважнапоуказапроиз-
водњусвихновинарскихжанровауемисијамавести:обја-
вљивањемоптужби,дајемоимлегитимитетитежину.

Увећинислучајева,BBCнећеобјављиватиоптужбепротив
некогауживимемисијамапосистемупитање-одговор.

Анонимниизворинисуправило,бољејеиматиименовани
извор.Усупротномслучају,публикаморадабудеобавеште-
назаштојеизворостаонеименован.Свакакодазаштитаиз-
вораостајеосновнипринципновинарства.

Појединачно, чувари BBC-јевих уређивачких вредности у
свакодневномемитовањухиљадасативестијесууредници
иизвршнипродуценти.

13Упор.BBC,The Neil Re port and Sta te ment by the Bo ard of Go ver nors,jун
2005, доступно преко http://www.bbc.co.uk/aboutthebbc/insidethebbc/
howwework/reports/neil_report.html(приступљено8.јуна2013).

Слика1
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Презентерисуодговорнипојединачнимуредницимаиоба-
везнисудасепридржавајукључнихвредностиBBC-ја.

Усредиштуновинарстваједоброобученановинарскарадна
снага(a well tra i ned jo ur na li stic work for ce).Стогајењихова
обукабитнаиНиловизвештајпрепоручујеоснивањенови-
нарскогколеџазадеоодчак7хиљадаљудиунутаринфор-
мативногсегментабританскогјавногсервиса(BBCNews).

Суочавањесажалбаматакођетражиреформуунутарсисте-
маBBC.

Извештајјеобновиоидејуопетновинарскихвредности:

-истинаитачност;

-служењејавноминтересу;

-партијскибаланс(непартијност)иразноврсностставова;

-независности

-поузданост.

Старијиновинарскизечевисачуђењемсузабележилиде-
таљдањиховемлађеколегеовепринципенезнајунаизуст.

BBC-јев круг пе до фи ли је

ОтвориогајеслучајпочившегводитељадечјихемисијаЏи-
мијаСавилаиникогајошнијесасвимзатворио,алисузбог
његапрошлејесениоставкуподнеладвагенералнадирек-
тора.Новикапетантогброда,измеђуосталог,требадаот-
пустидвехиљадерадникаунареднихпетгодинаида2016.
годинеобновиПовељуооснивању(The Royal Char ter).

Хоћелизапослениопетобјављиватиплаћениоглас?Тешко,
онисадаизлазенаулицеипротестујузбогсаменајавенеко-
ликостотинаотказа.

Из гу би ли ра зум, оста ли без ср ца

,,Заштодаплаћампретплату,кадвећплаћамкабловскуте-
левизију”, сажима читаву емотивну дилему гледалаца те-
левизијеуосиромашенојдржави.Јошјасније,тугрешкуу
представљањуулогејавнихсервисаоткривасама,наизглед,
логичнапорукасаговорницеутокујавнерасправеоизмени
медијскихзаконауСрбији:,,Јасамвласникприватнестани-
цекојаемитујеивести.Хоћуијадеопретплате”.

Доксујавнимедијскисервисиочекивалиодсвојихдржава
помоћиодсвојих јавностиподршку,наосновучињенице
дарадедобарпосао,доксуверовалиуспособностсавреме-
ногдруштвадарационалнопроценизначајтаквогмедијског
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приступа (информација, образовање, култураипрочишће-
назабава),некодругиједобиоемотивнуподршкувластии
публике,какоумедијској,такоиуполитичкојсфери.PSM
(PublicServiceMedia)сутакоосталиибезразумаибезсрца.

Приходијавногмедијскогсистематоједнимделомпотврђу-
ју.СтатистикапоказуједасуприходичланицаЕБУпализа
7,4одстоод2006.до2011.године.Сдругестране,комерци-
јалниемитерисуостварилипозитиванрастприходаод1,8
одстоуистомпериоду,кажеДејвидЛуис,начелникСектора
заодносесачланицамаЕвропскерадиодифузнеуније14.

Новац је само једна страна овог проблема. Седиште нор-
малности савременог европског друштва измештено је из
вечерњегдневникауријалитителевизију,МонтиПајтонје
постаокурсиста,анаследницисерДејвидаАтанбороуапре-
срећнисукаддобијухонорарнипосаонапољопривредном
имању.

Ста ра ман тра у но вом је зи ку

JавнимедијскисервисуЕвропи,којајепостојбинатогвр-
хунскогдостигнућасавременецивилизације,нареднедеце-
нијемораданађеначинда,уокружењусветскеекономске
кризе,новимсредствимаобразложистарумантру.Тусени-
штанијепроменило,савременодруштвојеидаљедубоко
подељенопосоцијалнимиетничкимшавовимаијавнате-
левизијапредстављаважанелементдруштвеногмира.Дру-
штвујепотребаннезависанизворинформацијаикритичког
просуђивања,транспарентноиизјавнихфондовафинанси-
раниослонацкултуре,стубобразовања,чуварнационалног
идентитетаикохезијемултикултурногдруштва.

Мантрајесасвимтачна,алијесвескупљаискупља.Исве
тежедоказива.СвејетежевероватидасеPRPSMбитказа
нормалностможедобитијерсеводинапољукојимјевећ
протутњаоједанратиосиромашиопораженусредњукласу.
НечудистогаштојеPSMнајјачинасеверуЕвропе:Данска,
ШведскаиФинскасуседма,осмаипетнаестаземљаподру-
штвеномпроизводуусвету.

ГледајућидокументаЕБУстичесеутисакдасеиуЖене-
визатварајуочипреднајсуровијимпоследицама.Концепт
јавногмедијскогсервисапропада.Другапоследица јошје
поразнија:ималинекогакогајезатобрига?Треће,после-
дицаодустајањаодтецивилизацијскевредностибићејош
опаснија.

14Цвејић,Б.(6.јун2013)ДејвидЛуис:РТСиРТВподбуднимокомЕвроп-
скекомисије,Да нас,стр.4–5.
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Дру ги крај шта па

УправозатојенеопходнодасеужастранаПРштапанађеи
садругестранејавнихмедијскихсервиса,урукамакомпе-
тентнихикаспољаокренутихПРслужби.Оненебисмеле
да се зауставенапословимакоји селаконскиописујукао
промоција сопственог програма на дневномнивоу, перио-
дичнапромоцијапојединачнихпрограма,контактисанови-
нарима, израда и дистрибуција саопштења и најава, орга-
низација прес-конференција, периодичнидогађаји, промо-
лица...

Јавнимсервисима јеПРпотребандабистварањемкорпо-
ративногимиџаиукупногимиџаЕБУдруштвоприхватило
чињеницудасесауништавајућимсиламамораборити.И
тонијесамоекономија,јерседруштвеноткивоЕвропепара
дужсвихшавова.
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SašaBarbulović
SerbianRadio-Television,Belgrade

PUBLICRELATIONSOFTHEPUBLICSERVICEMEDIA

Abstract

Fundsavailable topublicservicebroadcastershaveshrunkallacross
Europeandtheworldeconomiccrisisisnotthesinglereasonbehind
this.PSM(PublicServiceMedia)have lostagoodportionofpublic
support and there lies the second most important reason. There are
feweropportunitiestopreservethissortofthemediaincontemporary
societies,caughtinthemiddleofclashesandimpoverished.Andthisis
notaproblemsolelyfortheemployeesofsuchusuallywidelystaffed
systemsofthenationaltelevisionandradiocompanies.Thestakesare
muchhigher,affectingcohesionof theEuropeansociety.Thisarticle
presentsananalysisofthemajortrendsinthefundingofpublicservices
and theirpositioning,askingwhy theyarenot allowed tobeviewed
in a better light?Whydo they seem to restrain themselves fromPR

activities?

Keywords: Public Service Media, PR, EBU, subscription fee, BBC, 
journalistic values
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Uni ver zi tet u Cr noj Go ri, Fa kul tet po li tič kih na u ka,  
Pod go ri ca, Cr na Go ra

                         DOI 10.5937/kultura1339314R
UDK 659.3/.4:352(497.16)”2013”

                  316.774(497.16)
originalan naučni rad

UTI CAJ SLU ŽBI ZA  
OD NO SE SA JAV NOŠ ĆU  
LO KAL NIH UPRA VA NA  
URE ĐI VAČ KU PO LI TI KU  

ON LI NE IZ DA NJA LO KAL NIH 
JAV NIH EMI TE RA

STU DI JE SLU ČA JA: RA DIO BI JE LO 
PO LJE I RA DIO TI VAT

Sažetak: U ra du se is tra žu je u ko joj mje ri slu žbe za od no se s jav noš ću 
lo kal nih upra va uti ču na ure đi vač ku po li ti ku on li ne iz da nja lo kal nih 
jav nih emi te ra tj. dvi je ra dio sta ni ce: Ra dio Bi je lo Po lje i Ra dio Ti vat. 
Za po tre be ovog ra da for mi ran je po se ban kod ni list sa ka te go ri ja ma 
či ja će ana li za po ka za ti na ko ji na čin od no si s jav noš ću uti ču na ure-
đi vač ku po li ti ku po me nu tih me di ja. Ana li za se od no si na  pe riod od 1. 
do 31. ma ja 2013. go di ne. Ko ri sti će mo se kvan ti ta tiv no-kva li ta tiv nom 
me to dom, po tom me to dom ana li ze sa dr ža ja i kom pa ra tiv nom me to dom. 
Po seb no će mo is tra ži ti na ko ji na čin ovi me di ji tre ti ra ju sa opšte nja ili 
iz ja ve za me di je i sl. ko ji se di stri bu i ra ju iz lo kal ne upra ve. Ta ko đe 
će mo is tra ži ti ko su iz vo ri in for mi sa nja ovih me di ja, da li im lo kal na 
upra va pla si ra sa mo for mal ne sa dr ža je, od no sno da li se mo že ot kri ti 
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pri kri ve ni uti caj iste na me di je. Lo kal ne upra ve Bi je lo Po lje i Ti vat su 
iden tič no struk tu i ra ne, ta ko da će u ra du bi ti ob jaš nje no na ko ji na čin 
one funk ci o ni šu, a po tom i na ko ji na čin ko ri ste lo kal ne me di je. Ka-
ko obje lo kal ne upra ve ima ju slu žbe za du že ne za od no se s jav noš ću, 
is tra ži će mo op seg nji ho vog dje lo va nja i nad le žno sti ko je su im da te 
opštin skim pro pi si ma.

Ključneriječi: slu žbe za od no se s jav noš ću, ure đi vač ka po li ti ka, Ra dio 
Bi je lo Po lje, Ra dio Ti vat

Uvod ne na po me ne

U radu su predstavljeni rezultati istraživanja, sprovedenog u
perioduodmjesecdana(maj2013.godine),kojaseodnosena
onilne izdanjadva lokalna javna emitera i to naRadioBijelo
PoljeiRadioTivat,atičuseuticajaslužbizaodnosesjavnošću
lokalnihupravanauređivačkepolitikepomenutihmedija.

Uzorkovanisutekstoviizovadvamedijasnamjeromdasete-
ritorijalnopokrije lokalnauprava imedij sa sjeveraCrneGo-
re(opštinaBijeloPoljeiRadioBijeloPolje)ilokalnaupravai
medijsajugaCrneGore(opštinaTivatiRadioTivat).Izabrani
medijisu,povlasničkojstrukturi,lokalnijavniemiteri,anjiho-
vakomparacijaćepokazatiukojojmjerinauređivačkupolitiku
istihutičuorganilokalneuprave.

Osnovniciljovogistraživanjajestedautvrdiianaliziranačine
nakojilokalneuprave,putemslužbizaodnosesjavnošću,utiču
nauređivačkupolitikuonlinemedija.

Posebniciljevisu:analizamedijskihtekstovaolokalnojupravi
uključujućipitanja:

Kakojeinformacijaplasiranamediju?

Štajeposlužilokaoosnovazaobjavljenitekst?

Kosusubjektitekstovaolokalnojupravi?

Takođe, jedan od posebnih ciljeva jeste komparativna analiza
medijskihtekstovaotemilokalneuprave.

Jedinicuanalizečiniojetekst,kojiuonlinemedijimaostajevi-
dljiviposlijeobjavljivanjaiarhiviranuprostorumedija.Tekst
jekonačanuprostoruivremenu,osimuslučajudaautorteksta
iliurednikneodlučidatobudepromijenjeno.Osnovnitermini
kojisukorišćeniuistraživanjusulokalnaupravaislužbezaod-
nosesjavnošću.1

1 PremaZakonuolokalnojsamoupravi(Sl.RCG3/2010)navedenoje(učl.19)
dasu“organilokalnesamouprave”skupštinaipredsjednikopštine,doksu
“organilokalneuprave”-lokalniorganikojiobavljajuprvenstvenoupravne
poslove(sekretarijati,direkcije,uprave).Mićemozapotrebeovogradakao
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OpštineBijeloPoljeiTivatsuskoroidentičnostruktuirane,pa
ćemo,ukratko,navestiupravotustrukturu,jeriznjeipotičupo-
tencijalniuticajinalokalnemedije.

Lokalnu (samo)upravu Bijelog Polja čine: Skupština opštine,
predsjednik,potpredsjednici,glavniadministrator,organilokal-
neupraveijavneustanoveipreduzeća.Organelokalneuprave
činemenadžeripetSekretarijata(zapreduzetništvoiekonom-
skirazvoj,zafinansije,zauređenjeprostoraiodrživirazvoj,za
stambeno-komunalneposloveisaobraćaj,zaopšte,upravnepo-
sloveidruštvenedjelatnosti).Ostaliorgani lokalneupravesu:
Komunalnapolicija,Službazazajedničkeposlove,Direkcijaza
imovinuizaštitupravaOpštine,Direkcijazaizgradnjuiinve-
sticije,Uprava javnihprihoda,Centar za informacioni sistem,
Službazaštite,SlužbazaprotokolarneposloveiSlužbazaunu-
trašnju reviziju. Javne ustanove i preuzeća su: JPKomunalno
“Lim’’, JUCentar za djelatnosti kulture, JU centar za sport i
rekreaciju,JUCentarzapodrškudjeci iporodici,JPVodovod
‘“Bistrica’’, JUDnevnicentar“Tisa’’ i JURatkovićevevečeri
poezije.

ZaovajradsuodznačajadjelatnostiSlužbezaprotokolarnepo-
sloveiCentrazainformacionisistem.Službazaprotokolarne
posloveznačajnajezbogtogašto,izmeđuostalog,“obezbjeđuje
materijaleiprekoCentrazainformacionisistem-Biroazaod-
nosesa javnošću,organizujesaradnjusanovinarimauvezisa
obavještavanjemjavnostioradupredsjednikaiorganaislužbi
lokalneuprave’’2.DokjeCentarzainformacionisistemznača-
jan,štoizmeđuostalog,”…obavještavaoorganizovanjutribina,
okruglih stolova,objavljuje izvještajeo rezultatima javne ras-
prave,izvještajesasjednicaSkupštineOpštineidonijetimod-
lukamaidrugimaktima,aktivnostimakojepreduzimajuorgani
Opštineidr3.’’

Lokalna (samo)uprava Tivat je struktuirana na skoro identi-
čannačinkao ionauBijelomPolju.Sastoji seodSkupštine,
predsjednika,potpredsjednika,glavnogadministratoraiorgana
lokalne uprave - tačnije sekretarijata, direkcija i službi za vr-
šenjespecifičnihposlova.JednaodtihslužbijeiSlužbapred-
sjednika opštine, koja između ostalog ima u opisu posla”...

posebansubjekatuzetipredsjednikeopštinai,kaodrugivažansubjekat,or-
ganelokalneuprave,tesenećemostrogopridržavatiterminologijeizovog
Zakona.

2 Služba za protokolarne poslove opštine Bijelo Polje, dostupno na: http://
www.bijelopolje.co.me/index.php/lokalna-uprava/organi-lokalne-uprave/
ostali-organi/sluzba-za-protokolarne-poslove,posjećeno20.6.2013.godine.

3 CentarzainformacionisistemopštineBijeloPolje,dostupnona:http://www.
bijelopolje.co.me/index.php/lokalna-uprava/organi-lokalne-uprave/ostali-or-
gani/centar-za-informacioni-sistem,posjećeno20.6.2013.godine
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obezbjeđivanjematerijalaiorganizovanjesaradnjesanovinari-
mauvezisaobavještavanjemjavnostioraduPredsjednikaior-
ganalokalneupraveijavnihslužbi;vršenjeidrugihposlovaradi
obezbjeđivanjajavnostiradaPredsjednikaislužbeusaradnjisa
nadležnimsekretarijatom-informacionimcentrom.’’4

Zadataksvihopština,paiovedvijemoždasenajboljeiskazu-
jeusledećemopažanju:“Promjeneuglobalnomdruštvu,pro-
mjenedruštvenogsistemainjegovihinstitucija,kaoipromjene
gradakaoglobalnogoblikadruštvenogživota,imajusmislaako
dovodedopromjenausvakodnevnomživotu, tj.akodoprino-
se njegovoj humanizaciji ili smanjenju njegove alijenacije i
reifikacije.’’5

Osimlokalneuprave,drugiključniterminjesuodnosisjavnoš-
ću.KakoKljajićprimjećuje’’Veomajeteškoprecizno,jasnoi
sveobuhvatnodefinisatiodnose sa javnošću ivećina, akone i
svedefinicijepredstvaljajuprijeopiseefekataodnosasajavnoš-
ću,negopotpunedefinicije’’.6Zaovajradjeadekvatnijadefi-
nicijada’’Odnosisjavnošćupredstavljajufunkcijuupravljanja
čiji jezadatakdauspostavlja injegujeuzajamnokorisneveze
izmeđuorganizacije i različitih javnostikoje jeokružuju, iod
kojihzavisiuspjehilineuspjehpomenuteorganizacije.’’7

Re zul ta ti is tra ži va nja za Ra dio Bi je lo Po lje -  
on li ne iz da nje

Tokomtrideset i jednogdanaumajumjesecu2013.godine,u
onlineizdanjuRadijaBijeloPolje,jeobjavljenoukupno18tek-
stova koji se odnose isključivo na temu lokalne uprave. Inte-
resantan je podatakda je tema lokalneupraveuovomonline
izdanjuuidentičnimprocentima(po39%)uglavnomfokusui
jednaodvišetema,doksekaosporednatemapojavljujeu22%
tekstova(tabela1).

Gledanopodanima,uonlineizdanjuRadijaBijeloPoljenajviše
jetekstovaobjavljeno29.maja2013.godineitočetiri.

4 Služba predsjednika Opštine Tivat, dostupno na: http://opstinativat.com/
component/content/article/926.html,posjećeno20.6.3013.godine

5 Vujović,S.Urbanasvakodnevicadevedestihgodina,u:Jav na  i kul tur na po-
li ti ka,priredilaDragićevićŠešić,M.(2002),Beograd,str.31.

6 Kljajić,V.(2012)In ter vju u štam pi, u onli ne ma ga zi ni ma, na In ter ne tu,Beo-
grad,str.138.

7 Katlip,S.M.,SenterA.H.iBrumG.M.(2006)Us peš ni od no si s jav noš ću,
Beograd,str.11.
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Kadaposmatramokategorijenakojeseodnosetekstoviolokal-
nojupravi,najvišesuseobjavljivalitekstovikojiseodnosena
društvo(22%),dokseistiprocenat(po17%),odnosinaorgane
lokalneuprave,Evropu,EU,obrazovanje,ekonomijuiprivredu
(Gra fi kon 01).Manjibrojtekstovaseodnosionakategorijelo-
kalneuprave–konkretnopredsjednika,ikulturu(po5%).

UonlineizdanjuRadijaBijeloPoljedominirajutekstovio lo-
kalnojupravikojisuiniciraniupravoodoveradiostanice.Čak
deset od osamnaest tekstova jemedijski inicirano, što je više
odpolovineobjavljenih(odnosno56%).Nadrugomsumjestu
saopštenja za javnost, kojih je bilo ukupnopet (ili 28%), dva
hibridnažanraijedanjavnipoziv(Ta be la 02).Akobismouzeli
uobzir samoove rezultateonline izdanjaRadijaBijeloPolje,
moglibismozaključitidajeuređivačkapolitikauizuzetnoviso-
komprocentusamostalnaukreiranjusvakodnevnogsadržajau
odnosunalokalnuupravu.

Interesantanjepodatakdauposmatranomperiodunijedantekst
za osnovu nije imao konferenciju za medije, izjavu ili javni
poziv.

Tabela1Temalokalneupraveutekstovimaonlineizdanja
RadijaBijeloPolje(ukupanbrojtekstovai%)

Grafikon1Najčešćeidentifikovanekategorijenakojeseodnose
tekstoviolokalnojupravi
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Olokalnojupravinajvišegovoreupravoorganilokalneuprave
ijavneustanoveipreduzeća,uvišeodpolovinetekstova(od-
nosno59%).Poslenjih,uidentičnimprocentimasekaosubjek-
ti pojavljuju predsjednik opštine,NVO i kompanije (po 9%).
Uulozisubjektaseunajmanjojmjeripojavljujugrađani, jav-
ne ličnosti i državni organi EU i zemalja Zapadnog Balkana
(grafikon2).Sdrugestranekaoobjekti,daklekaooniokojima
segovoridominirajugrađani,učak82%tekstova.Organilokal-
neupraveidržavniorganiEUsutakođeoniokojimasegovori,
procentualnou12%,odnosno6%.

Re zul ta ti is tra ži va nja za Ra dio Ti vat - on li ne iz da nje

UonlineizdanjuRadioTivtajeobjavljenoukupno23tekstana
temulokalneupraveuperioduod1.do31.maja2013.godine.
Temalokalneupravejeuskoro2/3tekstovauglavnomfokusu,
štogovorioznačajnojzastupljenostitemeuovomonlineizda-
nju.Kaosporednatemaselokalnaupravanalaziu26%teksto-
va,doknijeevidentiranakaojednaodvišetema(tabela3).

Tabela2OsnovazatekstovenatemulokalneupravenaRadiju
BijeloPolje(ukupanbrojtekstovai%)

Grafikon2Subjektitekstovaolokalnojupraviuonlineizdanju
RadijaBijeloPolje
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Najvišeinformacijapodanu,tj.potritekstaobjavljenasu13,
24,i31.maja2013.godine.Ostalimdanimasuobjavljivanipo
jedanilidvatekstaolokalnojupravi.

Kategorijenakojeseodnosetekstovisuveomakoncentrisanina
lokalnuupravu.Naime,79%tekstovaseodnosinapredsjednika
opštineTivatiorganelokalneuprave(grafikon3),dokseostali
tekstoviodnosenadržavneorgane,društvoiekonomiju/privre-
du(svetrikategorije21%).

Kaoosnovezatekstove,objavljeneuonlineizdanjuRadioTiv-
ta,unajvećemprocentusenalazesaopštenjazajavnost(70%)
ili16odukupno23objavljenjateksta.Sapo9%zastupljenisu
javnipozivi,izjave,medijskiiniciranitekstovi,dokjeu4%tek-
stovazabilježenhibridnižanr.Uanaliziranomperiodunijebilo
niti jednekonferencije zamedije ili intervjuakoji je poslužio
kaoosnovazatekstobjavljenuonlineizdanju.(tabela4)

Grafikon3Najčešćeidentifikovanekategorijenakojeseodnose
tekstoviolokalnojupravi

Tabela3Temalokalneupraveutekstovimaonlineizdanja
RadioTivta(ukupanbrojtekstovai%)
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Kaosubjekti,dakle,kaoonikojigovoreolokalnojupravisuve-
omakoncentrisaninapredsjednikaopštineTivat,organelokalne
upraveidržavneorgane(grafikon4).Uvišeodpolovineteksto-
vasekaosubjektijavljajuorganilokalneuprave(57%tekstova),
poslije njih je predsjednik u 26% tekstova i državni organi u
17%tekstova.Gledanopremabrojutekstova,utrinaestoddva-
desetitritekstasubjektisuorganilokalneuprave.

Sdrugestrane,kaoobjekti, takođe,dominirajuorgani lokalne
uprave(u57%tekstova),doksepredsjednikopštineTivatkao
objektjavljau4%tekstova.Ukategorijiobjekataidentifikovani
sugrađaniu39%tekstova,štonavodinazaključakdaselokalna
upravaupriličnovisokomprocentuintezivnobavipitanjimaod
najšireginteresa.Premabrojutekstovaposmatrano,u13teksto-
vasuobjektiorganilokalneuprave,udevetgrađaniiujednom
predsjednik(grafikon4).

Tabela4Osnovazatekstovenatemulokalneupravena
RadioTivtu(ukupanbrojtekstovai%)

Grafikon4SubjektitekstovaolokalnojupraviuonlineizdanjuRa-
dioTivta(premabrojutekstova)
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Ob je di nje ni re zul ta ti is tra ži va nja za Ra dio Bi je lo 
Po lje i Ra dio Ti vat - on li ne iz da nja

Uobjedinjenimrezultatimaistraživanjaanaliziraćemonajvažni-
jekategorijeizkodnoglistaito:temulokalneuprave,kategoriju
nakojusetekstodnosi,povod,potomosnovukojajeposlužila
zaobjavljivanjetekstaumedijima,prezentacijuteksta,vrstuna-
slova,autorstvo,veličinuteksta,žanr,subjekatiobjekat,kaoi
vrednosniodnossubjekta,aliinovinaraprematemi.

RadioBijeloPoljeiRadioTivat(uonlineizdanjima)objavilisu
ukupnočetrdesetijedantekstkojiseodnosiisključivonatemu
lokalneuprave,zaperiodod1.do31.maja2013.godine.

Majjemjesecukomeseobilježavalonekolikovažnihdatuma
kojisupropraćeniumedijima.Tidatumisu:

-5.maj–Vaskrs–vjerskipraznik (protokolarnečestitkeoba
predsjednikaopštinaupućenesugrađanimapovodompraznika);

-9.maj–DanEvropei

-31.maj–Svjetskidanborbeprotivpušenja.

Obamedijauglavnomfokusuimajutemulokalneupraveuviše
odpolovinetekstova(u59%),dokseonakaosporednatema
nalaziu26%,odnosnojednaodvišetemau18%tekstova.

Najvećimdijelom,tekstovisuseodnosilinakategorije-orga-
nilokalneuprave(39%),zakojimaslijedepredsjedniciopština
(15%),patekondanadržavneorganeiorganeEU.Dakle,skoro
polovinatekstovaovadvamedijajefokusirananaorganekojisu
faktoriupravljanjanalokalnomnivou.

Bitnaodrednicaangažovanostimedijauobavljanjusvakodnev-
nogposlajesteipovodkojijeposlužiozaobjavljivanjeteksta.
Objedinjenirezultatipokazujudasuobamedijaimalakaopo-
vodaktuelandogađaju85%tekstova,dokje15%tekstovame-
dijskiinicirano.Uovomperiodunijebilonijednogtekstakoji
jekaopovodimaokonferencijuzamedije.

Objedinjeni rezultati pokazuju da su osnova za objavljivanje
tekstovasaopštenjazajavnost(54%).Medijikaoinicijatoritek-
stovao lokalnojupravi identifikovani suu25%tekstova,dok
seupo5%tekstovakaoosnovanalazejavnipoziviiizjave,a
najmanjeimahibridnihžanrova(3%).

Ovajrezultatnasnavodinazaključakdalokalneupraveimajuu
visokomprocentuuticajanauređivačkupolitikuonlineizdanja
ovadvamedija,posebnoštosumedijskiiniciranitekstovidvo-
strukomanjezastupljeniuodnosunasaopštenjazajavnostkoja
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plasirajuSlužbazaprotokolarneposloveopštineBijeloPoljei
SlužbapredsjednikaopštineTivat.

Tekstoviuobamedijasu ilustrovani fotografijamau63%ob-
javljenog sadržaja, dok je 25% sadržaja objavljeno samo kao
tekst.Tekstoviseprezentujuikombinovanjemteksta,fotografi-
ja,videozapisaučemuprednjačiRadioBijeloPolje.Kadabi-
smoanaliziraliukojojmjerijetekstilustrovanodgovarajućom
fotografijom,moglibidazaključimodaRadioBijeloPoljeima
kvalitetnijeireprezentativnijefotografije,uskopovezanesate-
momnakojuseodnose.

Kakoonlinemedijiimajumogućnost“neograničenog’’prostora
zaobjavljivanjesadržaja,logičnojeištodominirajuvelikitek-
stovi(dužiodpolovinejednestranice)injihima44%.Prilično
ujednačenjeprocenatkratkih(nekolikorečenica)isrednjihtek-
stova(dopolovinestranice)ito29%,odnosno27%.

Štosetičenaslovatekstova,onisuskoroapsolutnoinformativni
itoučak98%tekstova,doksusamou2%tekstovazabilježeni
metaforičkinaslovi.Nijezabilježennijedansenzacionalistički
naslov,štogovoriupriloguređivačkimpolitikamaovadvame-
dija.UloganaslovauonlinemedijimajevelikaikakotvrdiFa-
ust,,...ciljnaslovauonlinemedijimajedapružičitaocupogled
napričuiprivučegadapročitaostatakpriče’’8

IRadioBijeloPolje iRadioTivatupogleduautorstva teksto-
vaimajunegativnerezultate.Naime,svitekstoviizobamedija
(njih 41) nemaju naznačeno autorstvo. Tekstovi nisu potpisa-
ni niti punim imenom i prezimenomautora/novinara, niti ini-
cijalima.Takođe,niujednomtekstukaoautorinisunavedene
agencijeilidajeautor/novinarizdrugogmedija.Implicitnobi
semoglozaključitičitanjemtekstova,posebnokadasuonime-
dijskiinicirani,daautorjesteiztogamedija,alikonačanpotpis
autoranedostaje.Jednoodobjašnjenjajestedasepodrazumjeva
dakadasutekstovivećobjavljeniuonlineizdanjimadasuiau-
toriizodređenogmedija,alitonijedovoljnozaprofesionalno
urađentekst.

Gledanopožanrovima,dominirajufaktografskižanrovi,poseb-
novijestiito46%,potomizvještaji29%,intervjui(pitanje-od-
govor)sa2%.Odanalitičkihžanrova,zabilježenoje12%člana-
ka.Izovihrezultataproizilazidajeilogičnodajeodnosautora,
dakleonihkojisukreiralitekstoveapsolutnoneutralan,štota-
kođegovoriouređivačkojpoliticiobamedija.

8 Foust,J.C.(2011)On li ne jo ur na lism: prin ci ples and prac ti ces of news for 
the web, Arizona,p.186.
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Ako analiziramokategoriju subjekat za obamedija, dolazimo
dorezultatapokomesuorganilokalneupraveipredsjedniksu-
bjektiu62%tekstovaolokalnojupravi,nakonnjihsusa13%
zastupljene javneustanove ipreduzeća,državniorganisa9%.
Uneštomanjemprocentusa4%imanjejavljajusekompanije,
preduzeća,NVO,javneličnostiigrađani.

Sdrugestrane,kaoobjektiuvišeodpolovinetekstovasuza-
bilježeni građani (58%), dok se organi lokalne uprave i pred-
sjednikidentifikujukaoobjektiu41%tekstova,aunajmanjem
procentusejavljajudržavniorgani.

Inakraju,vrednosniodnossubjektaprematemilokalneuprave
jeusvimtekstovimaneutralan.Nijebilonipozitivnog,ninega-
tivnogodnosasubjektaprematemi.

Za klju čak

Dapostojiuticaj lokalnihupravanaovadva lokalnamedija -
RadioBijeloPoljeiRadioTivat,najboljeilustrujepodatakda
jekaoosnovazaobjavljivanjetekstauistimposlužiločak54%
saopštenjazajavnost,plasiranihupravoizlokalnihuprava.Ako
povežemooverezultatesarezultatimakojisetičužanra,akoji
jeisključivofaktografskiu77%tekstova,ondatopokazujepri-
ličnuneangažovanostmedijadatemamapristupeuzdrugačijeg
uglailidaseuradedubljeanalizedešavanjanalokalnomnivou.

I RadioBijelo Polje i RadioTivat imaju nekoliko istovjetnih
rezultataovog istraživanja,koji pokazujudaovimediji imaju
uređivačkupolitikukojasedržiosnovnihpravilaprofesije.Npr,
veomavažanpodatakdokojegsedošlojestedajeusvimteksto-
vimaodnosnovinaraprematemibioneutralan(100%).Dakle,
nijebilopozitivnog,ninegativnogstavanovinaraprematemi,
štosedoneklemožeobjasnititimeštosutekstoviuglavnomza-
snovaninafaktografiji.

Takođe,skorosvinaslovi(98%)suinformativnogtipa,štodo-
voljnogovoriouređivačkojpoliticiobamedija, sobziromna
činjenicudamedijiuCrnojGorigeneralnoklizekasenzaciona-
lizmu,zaradčitanosti,slušanosti,gledanosti.

Posebnupažnjuobjelokalneupraveiobamedijatrebadaposve-
tegrađanima.Istraživanjejepokazalodasegrađanikaosubjekti
javljajuusamo2%tekstova,doksekaoobjektijavljajuu58%
tekstova.Dakle,vidljivajepasivnaulogagrađanaujavnomži-
votunalokalnomnivou.Implicitnosemožezaključitidagra-
đaninijesuuključeniuprocesegdjesedonoseznačajneodluke
nalokalnomnivou,alisdrugestraneonijesu,uvelikojmjeri,
predmetinteresovanjalokalneuprave.
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Onlinemediji generalno su u prednosti nadostalimmedijima
zbogmogućnosti koje su donijele upravo nove tehnologije, a
ogledajuseprijesvegaumultimedijalnomizvještavanju.Rajan
Tornburg(RyanM.Thornburg)objašnjavasuštinutogizvješta-
vanjanasledećinačin: ,,Najboljemultimedijalnepričedozvo-
ljavajudatekst‘ispriča’najboljidiopriče–analize, trendove,
motive,dokaudioivideoprikazujudjelovepričekojeonimogu
najboljeispričati:ljudskeemocije,sukobeiokruženjeukomese
pričasmješta’’9.Upravoovuprednostonlinemedijamogudais-
koristelokalnimedijiidasvadešavanjanalokalnomnivoupri-
bližegrađanimaidaistovremenoimajuupotpunostiautentične
sadržaje, a neone (kako je istraživanje zaovaj radpokazalo)
kojisenebazirajunasaopštenjimazajavnostizlokalnihuprava.

ZavodzastatistikuCrneGore(Mont stat),2012.godinejespro-
veo istraživanjeoupotrebi informaciono-komunikacionih teh-
nologijauCrnojGori.Ciljistraživanjabiojedasedobijupodaci
ozastupljenostiikorišćenjuinformaciono-komunikacionihteh-
nologijaudomaćinstvima,kodpojedinacaipreduzeća.Pome-
nutoistraživanjejeobuhvatilodomaćinstvasanajmanjejednim
članomkojiimaizmeđu16i74godinestarosti,kaoipojedince
istestarosti.

Usaopštenju10kojejeMont statobjavionakonistraživanja,iden-
tifikovanojeda51,3%domaćinstavaimapristupračunaru,što
jeza4,7%višenegou2011.godini.ŠtosetičeupotrebeInter-
neta56,8%licajeizjavilodajekoristiloInternetuposlednja3
mjeseca,pričemu80,8%njihjekoristiloInternetsvakogdana
iliskorosvakogdana.Takođeseuodnosuna2011.godinupro-
cenatlicakojasukoristilaInternetuposlednja3mjesecapove-
ćaoza10,3%.

Gledano prema starosnoj dobi, Internet svakog dana ili skoro
svakogdanakoristi80,8%licaizmeđu16i24godina,doksu
licaizmeđu65i74godinakoristilaInternetsvakogadana65%.

Prema polu analizirano, nalazimo da su, prilično ujednačeno,
koristiliInternetimuškarciižene,tačnije80,6%muškarciuod-
nosuna82,3%-kolikosuženekoristileInternet.Ovisepodaci
odnosenalicakojasukoristilaInternetuposlednjatrimjeseca.

Zaovajradvažanjerezultatpomenutogistraživanjakojiseod-
nosi na aktivnosti koja su lica preduzimala preko Interneta u

9 Thornburg,R.M.(2011)Pro du cing on li ne news: di gi tal skills, stron ger sto-
ri es,Washington,p.194.

10Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u CrnojGori u 2012.
godini, dostupno na, http://www.monstat.org/userfiles/file/ICT/IKT%20
U%20DOMACINSTVIMA%202012%20PDF.pdf, posjećeno1.6.2013.go-
dine
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poslednja3mjeseca.Naprvommjestuječitanjeilipreuzimanje
onlinenovinailičasopisasa82,7%,nadrugommjestujeslanje
porukaprekodruštvenihmrežasa77,1%.Ispitanicimanijebilo
postavljenopitanjeosvimvrstamamedijakojeprateputemIn-
terneta,većsuistigeneralizovanikaoonlinenovineiličasopisi.
Podaci bi bili potpuniji da sumediji klasifikovani kao online
izdanjaradioiTVstanica,anesamonovina.

Premaovimpodacima,značajanprocenatcrnogorskepopulaci-
jesesvakodnevnokoristiInternetom.Postojanjeonlineizdanja
omogućavadatradicionalnimediji,kakavjeradio,iskoristisve
prednostiInternetaiobjavljujeinformacijeibržeiopširnije,ne-
goštojetomogućenaradiju.Sanapomenomdaovdjenegovo-
rimookvalitetu,tačnostiipouzdanostiinformacije,objavljene
posvakucijenuuštokraćemroku.

Uovakvim,novimokolnostima,lokalneupravesu,unajvećoj
mogućojmjeri,iskoristileprednostionlinemedijazaobavješta-
vanjejavnostiotemamakojimaseoniibave.
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Abstract

Thepaper explores the extentof influenceof the services forpublic
relations of local governments on the editorial policy of the online
editions of local public broadcasters, namely the two radio stations
of Radio Bijelo Polje and RadioTivat.  For this paper we set up a
special code sheet with categories whose analysis will show how
publicrelationsaffecttheeditorialpolicyofthementionedmedia.The
analysisreferstotheperiodfromtheMay1sttoMay31st,2013.We
haveusedaquantitativeandqualitativemethod, thecontentanalysis
method and the comparative method. We have also explored how
thesemediahandlethepressormediareleasesdistributedbythelocal
government.Also,wehaveexploredthesourcesofinformationofthese
media,ifthelocalgovernmentshadjustplacedaformalcontent,and
whetheranyconcealedimpactoflocalgovernmentsonthelocalmedia
was detected. The local governments of Bijelo Polje and Tivat are
identicallystructuredsothepaperexplainshowtheyworkandhowthey
usethelocalmedia.Knowingthatbothlocalauthoritieshaveservices
forpublicrelations,wehaveexploredthescopeoftheiractivitiesand

responsibilitiesaccordedtothembythemunicipalregulations.

Keywords:  service for public relations, editorial policy, Radio Bijelo 
Polje, Radio Tivat
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Уни вер зи тет у Ба ња лу ци, Фа кул тет по ли тич ких на у ка,  
Ба ња лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
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                 005:316.774

стручни рад

НО ВИ МЕ ДИ ЈИ У ОД НО СИ МА 
С ЈАВ НО ШЋУ

Сажетак:У ери ин тер не та ври је ме има но ву мје ру. Oно што је 
но во у ре ал ном сви је ту, ка да се гле да кроз при зму ин тер не та и 
но вих ме ди ја, мо же би ти исто риј ски тре ну так. Тер мин ”но ви ме-
ди ји” већ са да има дру го зна че ње, у од но су на ври је ме у ко јем је 
на стао, ка да се од но сио углав ном на ин тер нет. У ко штац са но-
вим ме ди ји ма ухва ти ли су се и од но си с јав но шћу, ко ји у њи ма ви де 
по тен ци јал за лак ше, бр же и ефи ка сни је оства ри ва ње вла сти тих 
ци ље ва. Све ве ћи број ор га ни за ци ја пре по зна ло је но ве ме ди је као 
плод но тло за оства ри ва ње сво јих ци ље ва. Пред но сти упо тре бе 
но вих ме ди ја у од но си ма с јав но шћу су пре ва зи ла же ње про стор-
них гра ни ца, ви ше смјер ност, бр зи на и ци је на. При ли ком ко му ни ка-
ци је пу тем но вих ме ди ја, укљу чен је знат но ве ћи број при ма ла ца 
по ру ке, јер не ма про стор ног и вре мен ског огра ни че ња. У ова квим 
усло ви ма, и по ред стан дард них од но са с јав но шћу, од но си с јав но-
шћу на мре жи ис пу ња ва ју функ ци ју од но са с јав но шћу уоп ште, и 
ци ље ва ком па ни је. У су прот ном, ства ра се не га ти ван ути сак, и 
та ко ком па ни ја ви ше не ма из гле да за успјех код кли је на та. 

Кључнеријечи: но ви нар ство, ПР, но ви ме ди ји

Увод1

Новимедији доносе незаустављиве промјене, постају дио
свакодневицеисуштинскимијењајуначиннакојидоживља-
вамомедије.Унастојањудиференцирањановиходстарих
медија, већина аутора уводи карактеристике дигиталног и

1 РадписанзаПрвумеђународнунаучнуконференцијуМе ди ји и ПР,Ути-
цајПР-анауређивачкуполитикумедијаурегион,14-16.јун2013.Би-
јелоПоље,ЦрнаГора.ЧасописКул ту ра је регистрован каонаучни у
МинистарствунаукеРепубликеСрбијеподознакомМ51
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интерактивног, имплицирајућинеизбјежност увођења тех-
нолошкогаспектауразматрањеновихмедија.Новимедији
омогућавајудвосмјернукомуникацијукакваранијенијеби-
ламогућа.Новинари,службеницизаодносес јавношћуи
оглашивачислужесеновомтехнологијомдабиуспјешније
обављалисвојпосао.Оникористетехнологијудабирадили
ефикаснијеибрже,каоидабисмањилитрошкове.Кадаго-
воримооновиммедијима,готоводаможемоодбацитисве
ононачемусмозаснивалитеоријекласичнихмедијаикре-
нутииспочетка,превасходноихпосматрајућикроз аспект
друштвености.Друштвенимедијисеодносенаактивности,
праксеипонашањамеђузаједницамаљудикојисуокупље-
нинаинтернетудадијелеинформације,знањаимишљења,
користећиновемедије.

Дигиталнисвијетјепромијениокомуникацијуунутарорга-
низацијаиизмеђуорганизацијаињиховихјавности.Поја-
вомновихмедија,односисјавношћупостајуинтерактивни-
ји.Међутим,главнипроблеминтерактивниходносасјавно-
шћујестеидентификација“електронскихјавности”.Уери
интернетавријемеимановумјеру,односнооноштојеново
уреалномсвијету, када се гледа крозпризмуинтернетаи
новихмедија,можебитиисторијскитренутак.Термин”но-
вимедији”већсадаимадругозначењеуодносунапериоду
којемјенастаокадасеодносиоуглавномнаинтернет.Данас
имамоновемедијеуправомсмислутеријечи,друштвене
мреже,блогове,накојимасерасправљаодруштвенимте-
мама.Укоштацсановиммедијимаухватилисусеиодноси
сјавношћу,којиуњимавидепотенцијалзалакше,бржеи
ефикасније остваривање властитих циљева. “Wеб-страни-
цајеличнакартаједнеорганизацијеи једанодканалако-
муникације који ПР професионалци свакодневно користе.
Онлајн билтени и друге електронске публикације користе
се за промотивне активности једнако колико и штампани
материјали,амејлинглистеорганизованепојаснодефини-
санимциљнимгрупамапосталесунеопходнеурадусвих
врстаорганизација.Информације,потребнезаосмишљава-
њекампања,праћењеновихтоковаувашојпрофесијикаои
радаконкуренције,најчешћеседанастражеиналазенаин-
тернету.”2Управозбогтечињенице,новимедијипрераста-
јуунајмоћнијесредствоједнеорганизацијезаостваривање
функцијаодносасјавношћу.Онлајнкомуникацијанеутиче
самонанаметањеодређенихтемапажњијавностиинаоб-
ликовањејавногмњења,већнаодносизмеђупредставника
ипредстављених,публикеиемитера.Предностиупотребе

2 MC online (2012) http://www.media.ba/mcsonline/files/shared/PUBLI-
KUM-opis_modula.pdf,стр.7.
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интернета супревазилажењепросторних границаивише-
смјерност, а недостаци: преоптерећеност информацијама,
појачана конкуренција за придобијање пажње и проблем
уочавањаразликеизмеђуконкурената.3“Друштвенимеди-
јимогуседефинисатиикаоонлајнсредстваиплатформе
којељудикористекакобимеђусобноразмјењивалиставове,
схватања,искустваиперспективе.”4Јошбољадефиниција
друштвенихмедија,кадаговоримооодносимасјавношћу
билабионаСафкова:“Друштвенимедијипредстављајуна-
чиннакојисеефективнокористекомуникационетехноло-
гијезауспостављањеконтактасадругимљудима,креирање
односа, изградњуповјерења и остваривање комуникације,
кадљудиискажуспремностзаодређеномакцијом.”5Дакле,
сличнокаосамафункцијаодносасјавношћу,иновимедији
служепридобијањунаклоностииповјерења,иподстичуна
дјеловање.Каоикодбилокоједругеврстекомуникације,и
онлајн комуникацијафирме са својимпотрошачима треба
да се одвија по унапријед осмишљеној стратегији. “Стра-
тегија онлајн комуникације претпостављаунапријед утвр-
ђенпланоциљевимаонлајнкомуницирања,објављивањаи
праћењаонлајнпубликација,дефинисањепроцедураодго-
варањанаонлајнзахтјеве,идефинисањеначинаевалуације
ефекатаонлајн комуникације“6Упротеклихдесет година,
развијенојемноготиповамедијакојиспадајуудруштвене.
Сафконаводикласификацијукојасесастојиод15катего-
ријадруштвенихмедија:“Друштвенемреже,публиковање,
дијељењефотографија,дијељењеаудиоматеријала,дијеље-
њевидеоматеријала,микроблоговање,лајвкастови,вирту-
елни свјетови, игре, продуктивне апликације, агрегатори,
РСС,претраживачи,мобилнеапликацијеиинтерперсонал-
неапликације.”7

Раз вој од но са са јав но шћу

Истражујући настанак односа с јавношћу, неки се аутори
враћајудубокоупрошлост.ЊемацАлбертEкл(Оeckl)спо-
мињедасуодносесјавношћуупотребљавалиМојсије,Лао
Cе, Буда иМухамед.М. Кунцзик цитира КлаусаМертена

3 Зерфас,А.иРадојковић,М.(2011)Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је,
КонрадАденауерСтифтунг

4 Lincoln,S.(2009).Mastering Web 2.0: Transform your business using key 
Website and social media tools,UKLondon,Koganpagelimited

5 Safko,L.(2010)The so cial me dia bi ble: Tac tics, to ols and stra te gi es for bu-
si ness suc cess,USAJohnWilleyandsons

6 Варагић,Д.(2011)Onlinepublicrelation.Преузето24.12.2012.саwww.
draganvaragic.com/weblog/

7 Safko,L.(2010)The so cial me dia bi ble: Tac tics, to ols and stra te gi es for bu-
si ness suc cess,USAJohnWilleyandsons
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којисматрадасуодносисјавношћупочеливећурајуутре-
нуткукадјеЕвапомоћутехникеувјеравањауспјелаубије-
дитиАдамадапоједејабуку.

Раз вој од но са са јав но шћу  у САД-у

Односис јавношћупојавилисусеуАмерицитокомАме-
ричке револуције, односно борбе за власт између аристо-
кратије и трговаца. Од давнина, промоција се користи за
прикупљањеновца,промовисањеидеја,стимулисањетрго-
вачкихподухвата,продавањеземљеистварањепопуларних
личности.Прваинституцијакоја јенатомконтинентуси-
стемскипотраживалановчанасредствабио јеХарвардко-
леџ.АмеричкипредсједникАндрјуЏексонјејош1829.го-
динеизабраопрвогпредсједничкогсавјетниказаштампуу
особиАмосаКендала.ПремарадуPo li ti cal Po wer thro ugh 
pu blic re la ti ons,аутораЛ.Мелтон-Мекинона,Ј.ТедоскаиТ.
Лаудера,8бившиновинариуредникКендалобављаојего-
товосвепословеуБијелојкућивезанезаодносесјавношћу,
укључујући писање говора, уређивање државних папира,
слањеслужбенихпорукаипропусницазановинареидр.Он
јеосмислиоиобјавиотерминкухињскикабинет(kitchenca-
binet)какобипредставиоЏексоновогкључногсавјетника.
УтемељиојеиновинеТhe Glo be,какобипредставиоадми-
нистрацију.Гледаноскорпоративногаспекта,првисектор
заодносесјавношћуутемељенје1889.годинеукомпанији
Westinghouse,сасврхомпромоцијереволуционарногсисте-
манаизмјеничнеструје.Појамодносисјавношћу,од1897.
године,честосепојављујеуамеричкојжељезници,тачније
уГодишњакужељезничкелитературе.Сврхагодишњакаје
прикупљањесвихдокументаиподнесакавезанихзаодносе
сјавношћуужељезницикојисуобјављениилидоставље-
нитокомгодине,акојибимоглииматитрајнувриједност.
Упочетномпериодумногисуамеричкиуниверзитетипо-
кренулииновативнепрограмепромоције.НаУниверзитету
Yаlе,1899.годинесекретаријат јеуспјешнопренамијењен
уканцеларијезаодносесбившимстудентимаијавношћу.
ПрвањујоршкакомпанијазаодносесјавношћузваласеPar-
ker&Li,аосновалисујеЏорџФ.ПаркериИвyЛедбетерЛи.
Њихсудвојицапосталипартнеринаконуспјешнесарадње
на кампањи Теодора Рузвелта. ДоПрвог свјетског рата и
друге институције оснивају своје канцеларије за односе с
јавношћу.Првакњигаизподручјаодносасјавношћузовесе
Crystal liysing Pu blic Opi nion,анаписаојујеЕдвардБернејс.
КњигајештампанауЊујорку1923.године.Утојсекњизи

8 Melton-Mckinon, L., Tedеsca J. аnd Laudera T. (2001) Po li ti cal Po wer 
Trough Pu blic Re la ti ons,Sagepublications,Inc.,p.558,
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попрвипутуводитерминсавјетникзаодносесјавношћу.
ИстејегодинеЕдвардБернајсдржаопрвиколегијизодноса
сјавношћунаУниверзитетууЊујорку.Прваспецијализо-
ванаагенцијазаодносесјавношћуоснованаје1923.годи-
не.Савремениодносисјавношћујављајусетекспериодом
глобалнеинформатизације.Тајпериодзапочињесредином
1960-их.Означавагабржеиквалитетнијемеђусобнокому-
ницирање,посебносразвојемвисокетехнологије.

Раз вој од но са са јав но шћу у Ве ли кој Бри та ни ји

НајважнијакарактеристикаразвојаодносасјавношћууВе-
ликојБританијијеважнаулогалокалнихицентралневла-
де,докједоприносприватногсекторабиорелативномали
(углавномограниченнаагенцијезаоглашавањеинеколико
кључнихорганизација),пишуМагдаПицка,ЏекиЛ’Етангу
радуPu blic re la tion and the qu e sti on of pro fes si o na lism.Прем-
дасредишњавладаипарламентуВеликојБританијиодре-
ђују цјелокупан законски спектар, локално изабрана тије-
ла имплементирају политику унутар ограничењањихових
локалнихпрорачунаизкојихсепружаширокопсегуслуга
премалокалнимзаједницама.ПочеткомXIXвијека,биљеже
сеипрвиизолованипримјериодноса с јавношћууВели-
којБританији.ПремаС.Блеку,још1809.годинеМинистар-
ствофинансијаје,каодиодржавногапарата,преузелоулогу
портпаролазаспољнуполитику.Тадашњиминистарфинан-
сијаЛоyдЏорџорганизовао је1912. годинетијелокоје је
запосленимаирадницимаширомземљетребалообјаснити
новизаконоосигурању.НаконДругогсвјетскограта,1948.
годинеуБританији јеоснованпрвиИнститут заодносес
јавношћу.Институт јеимаовеликутицајнаразвојодноса
сјавношћууВеликојБританији.Каснијесунасталебројне
ПР-агенције,аодносисјавношћуседодатноуводеупри-
вредуитијелавласти.

Раз вој од но са са јав но шћу у Ње мач кој

Улитературисезаступатезадасуодносис јавношћуна-
сталиуСАД-у,адасеуЊемачкојјављајутекнаконДругог
свјетског рата.М. Кунцзик у књизиОд но си с јав но шћу – 
кон цепт и те о ри јеистичедапостојеразликеизмеђуодноса
сјавношћууЊемачкојионихуСАД-у.Америчкиодноси
с јавношћу су настали у економском сектору као “проти-
воружје”индустријскихгиганатауборбизајавномишље-
ње. Историја односа с јавношћу у друштвеном сектору у
Њемачкој сеже до времена кадаСједињенеАмеричкеДр-
жавејошуопштенисупостојале,пишеКунцзикипризна-
једаодносимасјавношћууЊемачкој,уодносунаонеиз
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САД-а,недостајетрадиције.“Јучејебиооклоп.Данассуто
ваздухопловнеснаге.Јучејебилооглашавање.Данассуто
односисјавношћу”,написалисуусвојојкњизиТhe fall of 
Adver ti sing and the ri se of PRАлРисиЛаураРис,указујући
наважностиндустријеодносас јавношћуданасусвијету.
Реисовидржедасеубудућностиможеочекиватиексплози-
ванрастуиндустријиодносасјавношћу.

По сао из сно ва – од но си са јав но шћу

БившиамеричкипредсједникБилКлинтон,накрајуXXви-
јека,уврстио јеодносес јавношћумеђудесетнајперспек-
тивнијих индустрија у свијету, а Ноам Чомски сматра да
суодносис јавношћувећшездесетгодинанајважнијаин-
дустријауСАД-у.ИФилипКотлерусвојојкњизиTen de-
adly mar ke ting sinsвјеруједаодносисјавношћузаслужују
свевећипрорачун,посебноуодносунаоглашавање,јерсу
односис јавношћу,премањему,бољиинструментзапри-
влачењепублике.Оваква и друга размишљањапридоносе
дабројзапосленихуодносимасјавношћурастесвевише
“упоредосорганизацијским,социјалним,економскимипо-
литичкимсиламакојеутичунањиховмеђународнистатус
иулогу”.9ПремапроцјенамаАнтонијаДејвиса,данасуВе-
ликојБританијирадипреко50.000људиуодносимасјавно-
шћу.Постојииоко1.400консултантскихагенцијазаодносе
сјавношћу.СдругестранеАтлантика,уСАД-ууиндустри-
јиодносасјавношћуданасрадипреко200.000запослених.
НајвећипојединачнипослодавацјеВладаСједињенихАме-
ричкихДржава.СамоуАгенцијизаинформисањеСАДра-
дипрекошестхиљадаособаподједнакораспоређенихузе-
мљиииностранству.Изамеричкеперспективе гледанона
“посаоизснова”већинаспецијалистазаодносесјавношћу
концентрисанајеувеликимурбанимсредиштима.Кадасу
упитањудруштвенемреже,коднасјенајзаступљенијиФеј-
сбук.Компанијекојекористефејсбуккаоврступублиците-
таправестраницекојесеразликујуодобичнихпрофилаа
намијењенесуразвијањуинтеракцијеизмеђупостојећихи
будућих клијената и интересних страна. Функционалност
друштвенемрежеФејсбукприказаћунапримјеруинтернет
порталеtrafika.net.Порталпостојинешто вишеод годину
дана,азацијеловријемесвогпостојањанајвећипроценат
читаностибилисууправолинковисаФејсбукгрупепорта-
ла.Дакле,циљинтернетпорталајештовећачитаност,асвој
циљједанпортал,којијеупочетнојфазиразвоја,остварује
управопутемдруштвенихмрежа,уовомслучајуФејсбука.

9 Кутлип,С.M.,Центер,A.Х.иБрум,Г.M.(2003).Од но си с јав но шћу,
Загреб:НакладничкакућаМате,стр.30.
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Сразмјернобројучлановагрупе,раслајеичитаностнапор-
талу,такодајебилобитнодаштовишељудибудучланови
групе.Дакле,опстанакицејлокупанрадпорталаувеликој
вјеризависиоддруштвенихмрежа,уовомслучајуФејсбу-
ка.Члановегрупејемноголакшедобитинегозадржати,иту
секористеразниначинидасељудимаприкажезаштотреба
даостануу групи.Некиодњихсу,напримјер,дијељење
наградакаоштосукартезаконцерте,филмове,представе.
Најпопуларнији начин је тзв. такмичење у лајковању, гдје
побјеђујеонајкопозовенајвишепријатељадасеучланиу
групу.Фејсбукпружабезбројмогућностидаорганизација
остварисвојциљ,односнодаповећапублицитетиприволи
публикудакористињенеуслуге.

ФејсбукобјаваназваничнојстранициДемофестклубауБа-
њалуци,25.12.2012:

Дра ги при ја те љи и по сје ти о ци Де мо фест  клу ба,

Же ли мо да вас оба ви је сти мо да смо ува жи ли ва ше при мјед-
бе, те да од пр вог ја ну а ра уки да мо ку по не ко ји су ври је ди ли 
као кон зу ма ци ја. Ва ше су ге сти је и кон струк тив не кри ти ке 
су и да ље до бро до шле.

Ваш ДФК

Овајпостјепримјердобриходносасјавношћупрекодру-
штвенихмедија.Клијентимаствараосјећајповезаности,ва-
жностии битностињихових ставоваипланирања рада, и
дјелујекаодаДФКзаистарадизбогњих,ане,накрајукра-
јева,засвојевластитеинтересе.Новимедијимогудадајуи
негативнерезултате,којису,опет,дугорочнијиодонихкоје
производе масовни медији. Опет имамо примјер са Демо
фест клубом у Бањалуци. На прошлогодишњем наступу
србијанскегрупе“Репетитор”,кадасуизбацивачиклубаиз-
бациличлановебенданапоље,јерсу,наводно,унијелине-
дозвољеноалкохолнопићеулокал.Наконизбацивања,ис-
предлокалаједошлодотуче,гдјејегрупамладићафизички
напалачлановебенда,аизбацивачиклубанисуреаговали,
саобразложењемданијењихованадлежностдадјелујуиз-
ванпросторијаклуба.Названичнојстранициклуба,данима
сусеоглашавалинезадовољничланови,којисуписалидасу
разочарани,даихјесрамотатаквогпонашањапремабенду,
иданисутоочекивалиодједногтаквогклуба.Требалоје
доставременадасестрастисмире,аизклубасуодговарали
насвекоментаре,покушавајућидаобјаснеситуацију,ида
спасурепутацију.Призналисугрешкуизбацивачаиобећа-
лисанкцијезањих,штојебиодобарпотез.Тојетзв.кризно
комуницирање намрежи, гдје је најбољиначин признање
лошегпотезаанеоправдавањеоногаштоседесило.Кадаје
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упитањудијељењесадржаја,yоu tubeјенајпознатијионлајн
сервис.Тојетрећинајпопуларнијисајтпопосјећеностипо-
слијеГуглаиФејсбукасамјесечнимпрегледомпреко14ми-
лијардиснимака.ОвојекорисносредствозаПР,првенстве-
нозатоштонемаограничења,билокоможепоставитиви-
део,дијелитиганаразнестраницеитакоградитипублици-
тет.Yоu tubeјепогодан,напримјер,заобјављивањереклама
једнекомпаније,штоихчинидоступнимсвимаусвакодо-
ба.Тренутно,најгледанијивидеонаЈутјубујевидеоспотза
пјесму“Гангнамстајл”,којиимаокомилијардуипедесет
милионапрегледа.Јутјубјерадиоодносесјавношћузагру-
пукојаизводипјесму,ефектнијеибољенегоштобибило
какавтимљудимогаодаосмисли.Микроблоговање,такође,
постајејакопопуларноукорпорацијскомонлајнкомуници-
рању,најпознатијисервисмикроблоговањејеТвитер.Неки
теоретичариновихмедијакажудаудруштвенемрежејед-
накојавнинаступ.Натвитерујенајпопуларнијетвитовање
познатихличности,асвевишеимамослучајеведанекетви-
товепознатихвидимонадневницимакакокомерцијалних,
такоијавнихмедијскихсервиса.Такојеусвимцентралним
информативнимемисијама,усвимновинамаинапортали-
ма,недавно,најављенодаћеускороПапаБенедиктXVIпо-
четидакористиТвитеридашаљетвитовенаосамсвјетских
језика.Тојенесумњивопотезњеговихљудизаодносесјав-
ношћу,адалиједобарилине,видјећемопореакцијамана
папинетвитове.Усвакомслучају,већсадаједониовелику
популарностпапи.“Дабибилауспјешна,пословнакомуни-
кацијапутеминтернетаморабитидиоцјелокупногпланаи
стратегијепословнекомуникације,ичврстоинтегрисанаса
традиционалним комуникацијским инструментима.”10 То
значидасеодносисјавношћунемогуреализоватисамопу-
темновихмедија,алимогуузнатнојмјериискориститионо
штоовимедијинуде.Напримјер,акоједнаорганизацијаоб-
јави конкурс зафинансирање неких пројеката, поред тога
штосазовеновинаренаконференцијуипласираујавност
неопходнеинформације,добробибилодасадржајконкурса
објавиинасвојојинтернетстраници,гдјебионбиодосту-
пансвима,убилокојевријемедокјеконкурсотворен.Тра-
диционалнимедијинеопходнисукаоразглас,даштовише
људичујезаконкурс,ановимедијисутударушевременске
ипросторнебаријере,јернеморатеуодређеновријемеслу-
шатиодређенимедијдабистесеинформисали,већтоможе-
теучинитибилокадасабилокојегмјеста.Међутим,свеве-
ћибројорганизацијапрепозналојеновемедијекаоплодно

10Костић-Станковић,М.(2011)Ин те гри са не по слов не ко му ни ка ци је,Бео-
град:Факултеторганизационихнаука
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тлозаостваривањесвојихциљева,такодаједошлодопре-
оптерећењанатржиштуновихмедија,ипосталојејакоте-
шкобитипрепознатљивкаовриједаниквалитетан.“Интер-
нет презентацијамора битиштоимпресивнија, тако да је
купцимогузапазити,запамтити,даимседопадне,идаих
мотивише да производ купе.”11 Према Варгићу, изградња
повјерењаизмеђуорганизацијеињенихциљнихјавности,
као процес одвија се на основушест стадијума пирамиде
утицаја.Базапирамиде јеприсуствокаонајзначајније, за-
тимидентитет,репутација,кредибилитет,ауторитетиути-
цај.Дакле,утицајна тржиштуновихмедијадолазинакон
штосезадовољесвидругислојевипирамиде,штонијелако
постићинавеликомтржишту.Некиодначиназаизградњу
идентитетасупрепознатљивлого,боја,слоган..Заизград-
њу кредибилитета потребна је доступност за потрошаче,
квалитетнеуслуге, сталнираднапобољшањуиповећању
условакојисенудеклијентима.“Корисничкаповршинасај-
берпросторауказује,унајмањуруку,наглобалнипростор
закомуникацијубезхијерархијеукојемсвакоможеда се
информише(изабави),укојемсеодиграваиполитичкии
социјални,економскиикултурнидијалогљудичијесуна-
мјере различите.”12 Функцију нових медија у промотивне
сврхелакојепрепознатинапримјерукомуницирањаполи-
тичкихпартијаупредизборнимкампањама.,,Мрежнеорга-
низације морале би, као друштвене организације, да буду
истовременоприсутнеисоцијалноитериторијално.”13Те-
риторијално,друштвенемрежесуприсутнесвуда, а соци-
јалнаприсутноступравосеодвијакрозактивностинамре-
жи,уциљууједињењасаклијентима.“Странке,посланичке
групеиинституцијеприсутнесуумреживећнеколикого-
дина.”14Већнеколикогодина,онајкомесенеможетеобрати-
типрекомреже,сатехничкетачкегледишта,ниједорастао
временуинедостајемудвосмјернитокинформацијауод-
носусграђанима.Уданашњемвременунијепитањедали,
негокакосеинтернетможекориститиупословнојкомуни-
кацији.Такополитичкепартијеикандидати,путемсвојих
профила на друштвеним мрежама, комуницирају са по-
тенцијалнимгласачима,дајуимобећањаускладусањихо-
вимзахтјевима. “Политички значај компјутерскипосредо-
ваног комуницирања је његова способност да угрози

11Исто.
12Зерфас,А.иРадојковић,М.(2011)Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је,

КонрадАденауерСтифтунг
13Jaren,O.(1998)In ter net. Ei ne ne ue shan ce fur die po li tis he ko mu mu ni ka-

tion,Zeitgechichte
14Bieber,C.(2005).Das nets der kon zu men ten,Forshungsjournal
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монополнадмоћнимкомуникациониммедијима.”15Уврије-
мепредизборнекампањезапротеклелокалнеизборе,десио
сеипримјеркојипоказујенегативнумоћдруштвенихмре-
жа.Наиме,члановиДемократскепартије,чијијепредсјед-
никДраганЧавићбиокандидатзаградоначелникаБањалу-
ке,објавилисунаФејсбукулажнуинформацијудајеканди-
датзаградоначелникаизСрпскедемократскестранке,Не-
надСтевадић,одустаоодсвојекандидатуре.Објавајеиза-
звалабројнереакцијеуобјепартије,каоиуширојјавности.
Многимедијисуотомеговорили,инемадоказакакојето
утицалонарезултатеизбора,алиДраганЧавићјеимаода-
лековећибројгласоваодНенадаСтевандића,ибиоједруги
побројугласова.Уовомслучају,односисјавношћуДраган
Чавићакоришћенисунапогрешанинелегаланначин,иду-
горочнијесумудонијелештету, јер јетакавпотезизазвао
негодовањеујавности.Многобројнисувидовикомуници-
рањапутемновихмедијакаоштосу:и-мејлови,њузичет
групе,мејлбоксови,веб-блоговиидруго.Свитивидовико-
муницирањаобухватајуи стандардниначинпрезентације,
путемкласичнихмедија,коједопуњавајунасвојонлајнспе-
цифичанначин.“Уиндивидуалномначинуупотребеонлајн
медијамногивиде,пријесвега,кључзадемонтирањехије-
рархијеујавномиполитичкомкомуницирањуипартиципа-
цији.”16Иуправотупривиднуједнакост,организацијекори-
стедабињиховипотрошачиималиосјећајданемахијерар-
хије,идаорганизацијабринеоњиховимпотребамаижеља-
ма.Којесупредностиупотребеновихмедијауодносимас
јавношћу?Тосупревазилажењепросторнихграница,више-
смјерност,брзинаицијена.Приликомкомуникацијепутем
новихмедија,укљученјезнатновећибројпрималацапору-
ке, јернемапросторногивременскогограничења.Такође,
нови медији попут фејсбука и твитера омогућавају више-
смјернукомуникацију,брзуповратнуинформацију,диску-
сије,одговоркомпанијеназахтјеве,примједбеисугестије
клијената,наградезачланове,кориснесавјетекојинисуу
директнојвезисадјелатношћукојомсебавиорганизација,
разнеигре,занимљивости.Светоодвијасебрзиномједног
клика,инијенеопходноангажоватипосебногстручњакада
себавиовимдијеломкомуникације, јерданасскородане
постојиособакојанематајнивоинформатичкеписмености.
Дакле,свејемногобрже,једноставнијеилакше,аефектису
видљивиодмах,заразликуоднекихдругихвидоваактивно-
стиодносасјавношћу.Кадаорагнизујемопресконференцију,

15Reingold,H.(2000)The vir tual com mu nity,MITPress
16Зерфас,А.иРадојковић,М.(2011)Ме наџ мент по ли тич ке ко му ни ка ци је,

КонрадАденауерСтифтунг
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питање је које информације и на који начин ће новинари
прослиједитипублици,азатимикојапубликаиукојојмје-
рићетеинформацијечутииприхватити.Тујеиповратна
информацијаспоријаитешкомјерљива.“Кадсеједномпри-
вучекорисник,веомаважнојеодржаватиконтинуитетин-
теракцијесањим”.17Кадакомунициратепутемдруштвених
мрежа,удиректномстеконтакту сапотрошачима, видите
њиховереакцијенавашрад,итојевеомапогоднозаизград-
њудобриходносасјавношћу.Пријесвега,стварасепривид
многоприснијегодноса,јеркомуницирате,директно,сапо-
јединцем, анепремамасикаошто је случај самасовним
медијима.Натајначинлакшеједопријетидокупца,ињего-
вихемоцијакоје суважанфакторуодносимас јавношћу.
Примјерзатосуипразницикојипредстоје,штоорганиза-
цијекористедаиграјунакартуемоције,паобјављујуразне
приче,фотографије,савјетеипорукеувезисапородицом,
љубави и окупљањима, без обзира на дјелатност којом се
баве,атодјелујеефектнонапублику.

Зна ња и вје шти не по треб не за успјех у  
од но си ма са јав но шћу

Односисјавношћузахтјевајуизнањеивјештине.Будућида
знањеодговаранапитање:“Штајешта”,авјештиненапи-
тање:“Какосенешторади”,ПР-ауториуказујунанајважни-
је способностидјелатникауодносимас јавношћу.Едвард
Л.Бернајс,1952.године,објавиојекњигуPu blic Re la ti ons
иуњој јеписаооидеалнојособиуодносимас јавношћу.
Поглављејезапочеоконстатацијомкако“непостојиидеа-
ланчовјекуодносимас јавношћу.”ПремаБернајсу, једна
особанеможеиматисвеидеалнекарактеристикезаобавља-
њеодређенепрофесије.Међутим,могусеуспоставитиод-
ређенистандардиикритеријумипомоћукојихћеоникоји
желеућиуПР-подручјепроцјењиватисебеиодлучиватио
својимциљевима.ПокушавајућипредставитимодерногПР-
практичара,Бернејсупоглављукњиге The ideal pu blic re la-
ti ons manнаводивишекарактеристиканужнихзауспјешно
обављањепосла.Измеђуосталихтосу:

1.великиинтересзараднаподручјуодносасјавношћу,ка-
рактериинтегритетзапосленог,

2.одржавањесвојерепутацијеирепутацијепрофесије,оба-
вљањепослаујавноминтересу,

3.осјећајзадискрецију,

17Elsworth,JаndElsworthM.(1995)Mar ke ting on the in ter net,NewYork:
JohnWiley&sons



339

РАДМИЛА Р. ЧОКОРИЛО и СОЊА ТЕРЗИЋ

4.ширококултурнообразовање,

5. разумијевање друштвених наука, масовнихмедија, еко-
номије, социјалне психологије, индивидуалне психологије
идругог,

6.одређеноискуство,

7.познавањетехникаодносасјавношћу,

8.моћувјеравања,

9.моћдаизразисебе-можекомунициратисвојемислидру-
гима,дабудекреативанимаштовит,

10.тежитиобразовању(универзитетском).

Свакипокушајдефинисањаличнихкарактеристика једног
ПР менаџера бесмислен је, јер је то поље тако различи-
тодасумупотребниљудиразличитихособности,истичу
америчкиауториД.Вилцоx,П.Аулт,В.АгииГ.Камерон
укњизиEs sen ti als of Pu blic Re la ti ons.Некипрактичариба-
ве се странкамаи јавностима, другипланирају, пишуили
истражују.Већинањихрадивишесложенихпословаина-
зивамоихгенералистимауодносимасјавношћу.Међутим,
једанбројпрактичарауодносимас јавношћуусавршиоје
самоодређенуврступосла.Таквеназивамоспецијалисти-
ма.Њиховекарактеристикемогубити:

1.рјечитоступисањуидржањуговора,

2. аналитичка способност идентификовања и дефинисања
проблема,

3. креативност у развијању свјежихи ефикаснихрјешења
проблема,

4.инстинктзаувјеравање,

5.способносткреирањазанимљивихпрезентација.

Они који планирају каријеру у односима с јавношћу тре-
ба да развију четири основне способности, без обзира на
подручјепослаукојиулазе.ПремаД.Вилкоксу(Wilcox)и
осталимтосу:вјештинаписања,способностистраживања,
стручноступланирањуиспособнострјешавањапроблема.

Вје шти на пи са ња. Врло је важна способност стављања
информација и идеја на папир. Битно је добро познавање
граматикеиправописа.Погрешнонаписанеријечиинеси-
стематичнереченичнеструктуреизгледајудилетантски.

Спо соб ност ис тра жи ва ња. Аргументи узрока мора-
јуиматичињеничнупотпору,умјестоуопштености.Особа
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мораиматиупорностиспособностприкупљањаинформа-
цијаодразличитихизвора, каоипровођење јединствених
истраживањаобликовањемипримјеномиспитивањајавног
мишљењаислужбеногиспитивања.БројнипрограмиПР-а
пропадају,јерорганизацијанепроцјењујепотребеиперцеп-
цијејавности.Стручнаупотребаинтернетаикомпјутерских
базаподатакаважнисуелементиуистраживачкомраду.

Стручноступланирању.Програмодносасјавношћуукљу-
чујебројнекомуникацијскеалатеиактивностикојесемо-
рајупозорнопланиратиикоординирати.Особатребабити
добарпланеркакобибиласигурнадасуматеријалидистри-
буираниуроку,дасудогађајипротеклибезпроблемаида
прорачунинисупрекорачени.

Способност рјешавања проблема. Иновативне идеје и но-
виприступисупотребникакобисеријешиликомплексни
проблемиили какобипрограмодноса с јавношћубио је-
динствен.Повећанеплатеиунапређењадобијају запосле-
никојипомажуруководствудакреативнорјешепроблеме.
ПремаКутлипу и осталима, врхунски стручњак за односе
с јавношћутребабити “наоружан” сљедећимвјештинама,
знањима,способностимаиквалитетима:

•вјештине:ефикаснописање,увјерљивговор,

•способности:рјешавањепроблема,доношењеодлука,вје-
штоопхођењесљудима,

•изградњаповјерења,прихваћањеодговорности,

•знање:продубљенознањеоразниммедијима,разумијева-
њепроцесауправљања,

•проницљивоступословањуифинансирању,

•квалитете:стабилностиздравразум,ентузијазамиамби-
циозност,широкопољеинтереса

и интелектуална знатижеља, позорно слушање, отпорност
нафрустрације,стил.

БившиводитељодносасјавношћуњемачкогБАСФ-а,Ал-
берт Екл сматра да стручњак за односе с јавношћу треба
опсежније образовање од новинара. Образовање, према
Еклу, ПР-стручњака треба обухватити студије економије,
друштвенихнаукаилипсихологије.Запослениуодносима
сјавношћусвакодневноуПР-програмимаобављајубројне
активности.ПремаОтисуБаскинуиосталимукњизиPu-
blic Re la ti ons- the pro fes sion and the prac ti ce,великаразли-
читост у дужностима запослених у односима с јавношћу
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објашњенајепописомфункцијаодносас јавношћукоје је
објавилаПРСАупубликацијиCa re ers in pu blic re la ti ons.

1.Про гра ми ра ње. Програмирање укључује анализирање
проблема и могућности, дефинисање циљева и јавности
(илигрупаљудичијајепотпораиразумијевањепотребно),
те препорука и планирање активности.Може укључити и
питањапрорачунаиделегирањеодговорностиодговарају-
ћимљудима.Напримјер,предсједникорганизацијеилииз-
вршнидиректорчестојекључнаособауактивностимаод-
носасјавношћу.

2.Од но си.Успјешнименаџериуодносимасјавношћураз-
вијајувјештинуприкупљањаинформацијаодменаџмента,
одколегауњиховиморганизацијамаиодспољашнихизво-
ра.Сталнопроцјењујућионоштосусазнали,ониформули-
шупрепорукеидобијајуодобрењаодменаџмента.Бројне
активностиодносасјавношћузахтијевајурадикоордина-
цијусдругиморганизационимјединицамаиособљем.

3.Пи са ње и уре ђи ва ње.Будућидазапослениуодносима
сјавношћучестопокушава“погодити”великегрупељуди,
важанјеалатштампанаријеч.Примјеритаквеупотребена-
лазесеуизвјештајима,саопштењимазајавност,брошура-
ма,говорима,чланциматрговинскихчасописа,информаци-
јамаопроизводу,техничкимматеријалима,публикацијама
за запослене, билтенима, извјештајима акционара, те дру-
гимоблицимакомуницирањаменаџментакојејеусмјерено
инаособљеорганизацијеинаспољашнегрупе.

4.Ин фор ма ци ја.Успостављањесистемазаслањематери-
јала новинама, радију и телевизији, главним уредницима
финансијскихипословнихпубликацијадневнесуактивно-
стиодносасјавношћу.Раднадистрибуцијикорпоративних
или организацијских информација захтијева знање о томе
какофункционишуновинеидругимедији,познавањепод-
ручја стручностипубликацијаиинтересапојединихуред-
ника.Каоштојеједанпрактичародносасјавношћурекао:
“Витребатедадођетедоправогуредника,правепублика-
цијесправомпричомуправовријеме”.Иакосеидејепри-
хваћајунаосновупроцјенеколикојевијествриједнадасе
објави,способностдасеразвијуодносиузајамногпоштова-
њаисарадњесмедијимамогубитикориснизаобјестране,
изаменаџераизаособеизмедија.

5. Про дук ци ја. Разне публикације, посебни извјештаји,
филмовиимултимедијалнипрограмиважнисуначинико-
муницирања.Менаџеруодносимасјавношћунеморабити
стручњакутипографијиифотографији,алиосновнознање
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отехникамаприпремепотребнојезаинтелигентноплани-
рањеинадгледањењиховогкоришћења.

6.По себ ни до га ђа ји.Конференцијезаштампу,конферен-
цијскеизложбеипосебнаизлагања,отварањенове зграде
ипрославе годишњица, такмичењаипрограми снаграда-
ма,путовањаипосебнисастанцисамосунекиодпосебних
догађајакојисекористедапривукупажњуважнихособаи
медија.Онизахтјевајубрижнопланирањеикоординацију,
обраћањепажњенадетаље,припремупосебнихброшура,
публицитетиизвјештаје.

7.Го во ри. Рад у односима с јавношћу често захтјева вје-
штинукомуницирањалицемулице–налазећиодговарајуће
платформе,припремуговоразадругеидржањеговора.Осо-
бакојасеможеуспјешнообратитипојединцимаискупина-
мауживаћепредностпредонимачијајевјештинаизражава-
њаограниченасамонаписање.

8.Ис тра жи ва ње и про цје на.Важнаспособностменаџе-
ра у односима с јавношћу је прикупљање чињеница.Ово
можебитиизраженокрозинтервјуе,прегледматеријалау
медијима,наинтернету,убиблиотекаматекрознеформалне
разговоре.ПРменаџерпроучавасвојерезултатеипроцјењу-
јепланирањепрограма,имплементацијуиефикасност.Све
вишеивишеменаџераочекујеистраживање,процјенуиса-
вјетодсавјетниказаодносесјавношћу.УкњизиPrin ci ples 
of cor po ra te com mu ni ca tion,Ц.Б.М.ванРилдијелипослов-
нукомуникацијуутриподручја:

1.Ме наџ мент ска ко му ни ка ци јајекомуникацијаменаџмен-
таусмјеренанаразвојзаједничкевизије,успостављајућии
одржавајућиповјерењеувођство,управљањепромјенама,
делегирањеовлашћењаимотивисањезапослених.

2.Мар ке тин шка је ко му ни ка ци јаусмјеренанаподршкупро-
дајиробаи/илиуслуга.Овоукључујеоглашавање,промо-
цију,директнупошту,особнупродајуиодносесјавношћу
оријентисанепрематржишту–публицитет.

3.Ор га ни за циј ска ко му ни ка ци јаукључујејавнепослове,ко-
муникацијусдруштвеномзаједницом,околином,односес
улагачем,комуникацијутржиштарада,пословнооглашава-
ње,унутрашњукомуникацијуиодносесјавношћу.

За кљу чак

Недостациукомуницирањупутемновихмедија,свесуви-
дљивији.Дошлисмоуситуацијукаданеактивностнамре-
жизначиинеактивностудјелатности.Збогтогаједошлодо
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засићењаразноразниморганизацијамакојенудепроизводи
услуге,ипосталојетешкомоћиизабрати,штајевриједно
уморуразнихпонуда.Тражисенекаспецифичност,нешто
што има само дата организација и ниједна друга. Инова-
тивностиажурираностовдјесуимператив.Ниједовољно
даданасосмислитенекуиновацију,већсутрастекаоисви
другикојисеборезасвојпросторнасајбертржишту.Ва-
жнојенапоменутиидакомуникацијанемрежинемарадно
вријеме,непоштујекућниред,празникениодморе.24сата
дневно,седамданауседмицикомуницирасесаклијентима
и ради на информисању и одговарању нањихове реакци-
је.„Кадајебиломањестручнихчасописа,вишесевреме-
натрошилонасвакичланак.КадајебиломањеЦД-ована
полици,свакијепуштенвишепута,ичовјекјебољеупо-
знаваомузику...“Тиранијатренуткаданашњицепостајесве
суровија.Изуглапотрошача,онлајнодносисјавношћусу
позитивнапојавакојаидеукораксаразвојемновихмедија
иновихначинаживота.Већинаљудисвеинформацијепро-
налазинаинтернету,тутражипонуде,туобављакуповину..
Сдругестране,компанијесусвјеснедапостојањенамрежи
значиипостојањенатржиштууопште.Предностданашњег
временатребаискористиупотпуности,алинетребазане-
маритинисведругевидовекомуникацијекојисупостојали
ипријеновихмедија.Међутим,ононачемутребаинсисти-
ратијеквалитетуслуга,штојеодувијекибиоглавнипара-
метарзадугорочниуспјехорганизације.Некаконамсечини
даједанассвевишепажњеусмјеренонапривлачењекупаца
посвакуцијену,алинеинањиховозадржавањеиизградњу
повјерења.Тувидимопроблемодносасјавношћупутемно-
вихмедија,јердолазидопрецјењивањамоћитаквогначина
комуникације.ЧакипријеЕдвардаБернејсаиАјвиЛија,и
зањихововријемеиданас,циљорганизацијајеисти:приву-
ћиштовишекорисникауслугаизадржатиих.Крозвријеме,
мијењајусеиначиниостваривањатихциљева,ајављајусе
исвевећидодатнипроблемикојестварапрезасићеностна
тржишту.Поредпрепознатљивогимиџакрозбоју,лого,сло-
ган,дизајн,архитектуруибилоштадругоштоћељудилако
промијенитиизапамтити,требарадитиинасталнимосвје-
жењимаипромјенама,алисвеудоменудозвољеног,дасе
неодлутаодоногашточинипрепознатљивосторганизаци-
је.Даљенапуту,пирамидомдоповјерења,требапрећимно-
гослојева,алинајважнијејебитисталнонауслузикупци-
ма,одговаратинањиховезахтјеве,слушатиихидјеловатиу
складусаонимштокажу.Иједномуказаноповјерењетреба
чуватииодржавати.Уоваквимусловима,ипоредстандард-
ниходносасјавношћу,конференција,саопштења,писама,
летака, вечера и дружења, односи с јавношћу на мрежи
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испуњавајуфункцијуодносасјавношћууопште,ициљева
компаније.Усупротном,стварасенегативанутисак,итако
компанијавишенемаизгледазауспјехкодклијената.Иту
је,опет,великамоћновихмедија.Лошпотезкомпанијелако
сепроширипутемновихмедија,пазањегабрзочујуиони
којинисудиректноукључени,астварасештетакојајетрај-
нијаиимадужепосљедицеодбилокаквогдоброгпотеза.
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NEWMEDIAINPUBLICRELATIONS

Abstract

IntheeraoftheInternet,timeisanewmeasure:incontrasttowhatis
newin therealworld,whenseen through theprismof theInterenet,
newmediacanbepartofhistory.Theterm“newmedia”evennowhas
adifferentmeaninginrelationtothetimewhenitappearedandwhen
itrelatedmainlytotheInternet.Publicrelationshavealsotakenonthe
newmediaseeinginthemapotentialforeasier,faster,andmoreefficient
achievementoftheirgoals.Anincreasingnumberoforganizationshave
recognized the newmedia as a breeding ground for achieving their
goals,sothattherewasanoverloadonthemarketofnewmedia,andit
hasbecomeverydifficulttoberecognizedforyourvalueandquality.
TheadvantagesofusingnewmediainPRareovercomingthephysical
limits,inmulticursality,speedandprice.Communicatingthroughnew
media involves a significantly higher number of message recipients
astherearenospaceandtimerestrictions.Inthesecircumstances,in
additiontostandardpublicrelationsactivitiesinconferences,reports,
letters, fliers, dinners  and socializing events, online public relations
fulfill the function of public relations in general if they fulfill the
companygoals.Otherwise,theycreateanegativeimpressionandthe
companyhasnoprospectsofhavingsuccessfulrelationswithclients.

Keywords: journalism, PR, new media
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град
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прегледни рад

ПР И МЕ ДИ ЈИ: ПЕР СО НАЛ НИ 
ИМИЏ И МЕ ДИЈ СКИ УЗО РИ

Сажетак: Иден ти тет са вре ме ног чо ве ка по ста је све слич ни ји 
ими џу пла си ра ном у јав ност пу тем ме ди ја. При су ство у ме ди ји ма 
је им пе ра тив при ла го ђа ва ња стан дар ди ма успе шно сти и ме тод 
из ла ска из ано ним но сти. Кре и ра ње но вих ли ца од ви ја се уз по моћ  
не за о би ла зног те ле ви зиј ског ме ди ја и но вих ко му ни ка циј ских ау-
дио-ви део фор ми. Кон ку рен ци ја на тр жи шту ме ди ја на ла же бор-
бу за гле да ност  усме ра ва ју ћи  ме диј ски са др жај ка про сеч ном 
гле да о цу и ни жем кул тур ном стан дар ду. Ме диј ска со ци ја ли за ци ја 
не га тив них по ја ва и ме диј ских ли ко ва је опа сност ко ја про ми че 
ме диј ском кон зу мен ту, јер он те жи да се иден ти фи ку је са по ну ђе-
ним узо ри ма или да бар пре у зме њи хов имиџ. Идо ли и ме диј ски ју-
на ци ни су сви кул тур не ико не. Је ди на пре пре ка не кри тич ном усва-
ја њу по ну ђе них ме диј ских са др жа ја, ими џа и по ну ђе них ма три ца 
по на ша ња је сте мо гућ ност се лек тив ног из бо ра, ко ја ра сте упо ре-
до са ни во ом обра зо ва ња ме диј ског по тро ша ча, али и по ве ћа њем 
ме диј ске по ну де на тр жи шту.

Кључнеречи:кре и ра ње ими џа, ин ди ка тор по пу ла р но сти, ме диј-
ски мо де ли, не кри тич на иден ти фи ка ци ја, ме диј ска со ци ја ли за ци ја

Увод

Новимултимедијисуоруђеонихкојижеледанаправеин-
тензиванотисак свогимиџа у јавности.Путеммедија по-
јединацпласирау јавностсвојимиџсациљемдапостане
познат,препознатљив.Квантитативнадимензијаприсуства
умедијима је основнииндикаторпопуларности али,мно-
гислучајевисудоказалидаједнаособаможеипреконоћи
постатипозната захваљујућиучешћуунекомважномили
занимљивомдогађајукоји јепутеммедијалансирану јав-
ност. Успешан појединац успева да створи позитивну ин-
теракцијусаљудимауокружењуилисаширимаудиторију-
момзахваљујућипсихолошкоммеханизмуидентификације.
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Медијскипласиранликпостајемоделзаимитирањеиугле-
дање.Савремениидентитетјепостаоскороистоветаними-
џу,слицикојајепласиранаујавностпутеммедија.Тоније
вишефилозофскиодговорнапитање:КосамЈа,већКакосе
Јапредстављамујавности.

Кадјеречомоћиуцивилномдруштву,онасеодувеккон-
центрисала на пољу политике. Досегнути и задржати по-
литичку моћ, међутим, није могуће без помоћи медија.
Политичкекампањесевишеневоденатрговимавећуте-
левизијским кадровима. Утицај такозваних старих медија
каоштосуновинеирадио,интегрисан јеу ефектенових
мултимедијалнихплатформи.Примерполитичкеборбево-
ђенеуАмерици,уизборнојкампањи1960.године,између
ЏонаФ.Кенедија(JohnF.Kennedy)иРичардаМ.Никсона
(Richardm.Nixon)доказујенадмоћтелевизијеипредставља
симболичнупобедудоброгкомплексногимиџанадснагом
пукеречи.Анализеовеизборнекампањесупоказаледасу
слушаоцирадијабилинаклоњенијиНиксону,алијеКенеди,
захваљујућисвомизгледуиначинуобраћањапублиципу-
темтелевизије, однеопобедунапредседничкимизборима
уАмерици.Важнуулогу јесвакакоималакомплексности
надмоћаудио-визуелнихнадсамимаудитивнимимпресија-
ма.Кадајеречотомекојимедијпоседујевећупотенцијалну
моћутицајанапублику,одговоргласи:медијикојисеобра-
ћајуширемпољунашеперцепције,односновећембројуна-
шихчула,имајувећумоћдаутичунанашеставовеинаше
понашање.

Савременодруштвокреираљуде-брендовекојепрвопласи-
ра,потомихслави,анализира,одржавауживотуилигаси.
Свесетоодвијауразниммедијскимпросторима.Овомме-
дијскомпаноукоји служикао средство заизлазакиз ано-
нимности придружене су и нове медијске платформе као
штосуинтернетисоцијалнемреже.Друштвоулажеураз-
војтехнологијаиновихмедија,алииукреатореновихли-
ца.Плаћањемпроцеса креирањапознатих, производими-
лионереиглавнеглумцена јавнојсценибескрајнезабаве,
ауложенитрудиновацсевраћајувишеструкозахваљујући
индустрији рекламе. У вртлогу профита, заборавља се на
опасностодбрзеиинтензивнесоцијализацијенегативних
имиџаипојава,запостављасекритеријумквалитетаиуру-
шавамедијскипосредованакултура.

Бројмедијскихкреатораповећанјезбогвеликогбројамла-
дихљудикојисеслужеинтернетом.Одукупногбројамла-
дихљудикојикористеинтернет,57%себавинекомврстом
медијскогстваралаштва.СтудијакојусуспровелиЛенхард
и Маден (Lenhardt & Мadden) 2005. године, полазећи од
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претпоставкедајемедијскикреаторнекокојеауторсајта,
блогаилисамоонлајнвидеоклипасауметничкимсадржа-
јемилипретензијом,показалаједаједнатрећинатинејџе-
раразмењујеразнеличнекреацијесаосталимкорисницима
интернета,а22%њихимаисопственесајтове.Овастуди-
јанијеукључилакреаторемузичкихспотованитикреато-
рефиктивнихликоваутимспотовимаиликомпјутерским
игрицама.1Постављасепитањедефинисањаетичкихстан-
дардакојибиобезбедилисоцијално-медијскуграницупози-
тивногиопасногпонашања,овиммладиммедијскимтвор-
цимаичлановимаонлајнзаједница.

Учесничкамедијскакултурајеизазовучитељимановогвре-
мена.Одњихсеочекујевећапажњаусмеренакадруштве-
нимвештинамаикултурнимкомпетенцијама,неопходним
уновоммедијскомокружењу.2Панданреалностимодерног
светавишенијесветсноваилисветдухова,већјетопара-
лелни свет којинастајеинестаје умедијима.Одвремена
контракултуредоданас,телевизијаиновиалтернативниме-
дијистеклисуогромнумоћобликовањадруштвенестварно-
сти,свакодневнопроизводећиновекултурнеобрасцеинове
људекојимислебрже,учелакше,забављајусеслободније
иразвијајуједанпотпуноновиконцептљудскеблискости.

Идо ли не кад и сад – врач и ме диј ска зве зда

Кадасепосматраразвојчовечанствауцелини,можесеуо-
читида јепрвопостојаогрупниидентитетдабисетоком
дугогвременадиференцираопојединацкаоиндивидуални
идентитет.Претечамодерногчовекајеприпадникплемена
којијеживеосамопогрупнимнормамаплемена,поштујући
самосвогплеменскогвођу,врача,иизводећиодређенери-
туалеиверујућиумагијскумоћистих.Племенсказаједница
нијебиламестозаиндивидуалнеставовеииздвајањебило
којеврсте.Самојеврачимаослободудаодлучујекаопоје-
динацуимеплеменаидакреираидентитетсвогплемена
каосопственогпродужеткаипројекције.

Про шлост као ин спи ра ци ја груп ног иден ти те та

Многе модерне друштвене заједнице, посебно групе мла-
дих,уизвесномсмислуподсећајунадревнаплемена.Мла-
диволе,последугогпериодаборбезаиндивидуалнииден-
титетисвојеособеноместоуоквирупримарнепородице,

1 Jenkins,H.(2009)Con fron ting the Chal len ges of Par ti ci pa tory Cul tu re:Me-
dia Edu ca tion for the 21st Cen tury, Massachusetts,UnitedStates:MITPress
andTheMacArthurFoundation,p.3-4.

2 Исто,стр.6.
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да се приклоне групии да се на одговарајући начин уни-
формишу,радипрепознатљивости.Униформа је,замладе,
одразприпадностиалииособености.Групеобичноимају
свог газду или вођу, и он се разликује или истиче својим
имиџом,илиакојењеговимиџистикаоисвихприпадника
његовегрупе,ондајевођатајкојијезаправонајбољиили
најистакнутији,преманекомбитномкритеријумукојијеи
агенс одржања те заједнице.Ако је таква група хомогена,
свињениприпадницисепонашајукаоједно,каопојединац.
Човечанствоуцелинисепонашакаоиндивидуа,ипролази,
токомисторије, кроз свебитнеразвојнефазе.Удоба“ко-
лективне“стручностивођесеиздвајајукаоидолиипостоји
колективнаидентификацијаиницијанатазаједницесазајед-
ничкимнадземаљскимбићима3.

Каоштопојединацнајпреуживауокеанскомосећањуидо-
живљајусвогаЈа,стопљенсмајчинимликомусценихра-
њења,иформиранајпресимбиотски,дијадниидентитет,па
сетекпотомкрозбунтиинатодвајапсихолошкиодсвојих
родитеља,такоиљудсказаједницанајпрефункционишекао
једанорганизам,начијемчелу јеврачкаосимболљудске
душе.Утојфазиразвоја заједнице,којабибилааналогна
оралнојфазиуиндивидуалномпсихолошкомразвоју,поје-
динацсебеосећакаодеовећецелине,пасиванје,послушан,
зависанодоколинеанарочитоододлукапоглаваразаједни-
це.Оннеслушазатоштојеугњетенилизатоштојеупла-
шен,већточиниспонтаноидраговољноаускладуспри-
роднимступњемнакојемсеналази,башкаоштоточине,на
пример,пчелеизједнекошнице.

Било је то време када је човек био ближе Природи него
Духу.ДухјезањегабиоВрачалиисванепозната,опасна
Природакојадајеилиузима.Претпостављалоседарелаци-
јекојепостојемеђупредставамапостојеимеђустварима.4
Односјебиосимболичан,магијски,итопопростомприн-
ципудодира.Постојаојевеликистраходнепознатог,страх
од самовољеПрироде, од природних непогода и страх од
глади,пресвега.РитуалиодобровољавањаПриродесубили
живописни,окретни,обогаћенишминком,маскама,специ-
јалнимоделима.Ускладусазакономстатистике,учесници
ритуаласуу50%случајевауспевалиусвоммагијскомнау-
муда,например,дозовукишу,итоимјејачалосамопоузда-
њеасмањивалострах.Шаренилокостимаимаскитребало
је да личинашаренилоПрироде.Тиме су сепојединаци

3 Maтић,В.(1979)Пси хо а на ли за мит ске про шло сти,Београд:Просвета,
стр.153.

4 Фројд,С.(1976)То тем и та бу,НовиСад:Mатицасрпска,стр.207.
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његовоплемепоистовећивалисаоколином,итонапсихо-
лошки,магијскиначин.ПорукаПриродијегласила:„Јасам
истоштоиТи!“или„ЈасамТи!“.

При ла го ђа ва ње дру штву или ис ти ца ње

Периоданимистичкефазеуразвојучовечанстваједеона-
шегколективнонесвесног.Тојенештоочемунезнамоско-
роништасвесноиискуственоалиинтуитивно,дубокоусе-
би,препознајемотајосећајусхићењаиолакшањакадани-
смосами,већсмодеовећецелинеилигрупе.Тајначинпо-
нашања,облачења,певањаииграњасе,уразнимформама,
задржаоиданас,умодерномдруштву.Гардеробаучесника
ритуалајечестаинспирацијамоднимкреаторима.Савреме-
намоднаревијајеуосновиритуалниконцептукојемсума-
ска,шминкаиоделоупрвомплану.Игреоковатреличена
многанароднакола,аизгледплеменскогбубњарајебезмало
идентичанданашњемизгледубубњараупанк-рокбенду.

ДанасритуаливишенемајуфункцијуодобровољавањаПри-
роде.Данашњиритуалиимају социјалнуфункцијуприла-
гођавањазахтевимадруштвенезаједнице.Данаспостојије-
дансупротанфеноменуодносунастањедухапојединцау
првобитнојзаједници.Данаспостојистраходутопљавања
умасу,посебноумилионскимградовима.Каоодговорна
страходгубљењаумаси,појавилосенеговањеособености,
индивидуализма. Индивидуализам је, међутим, отишао у
крајност,тепостојивеликаизолацијапојединаца,одвајање
одпородице,усамљеностиопштинедостатакконтакта,што
свеводиуанонимност.Каокомпензацијанасталомсоцијал-
номповлачењуиерозијиблискости,посталојевеомаважно
битивиђенизапажен.Данасјетосинонимзасмисаоидо-
казпостојања.Овајциљсенајлакшеинајбржепостижеуз
помоћмедија.

Медијипосредујууформирањуодносанекогидентитетас
јавношћуиодржавањупажњепублике,тесудобилидалеко
већуиозбиљнијуулогуифункцијуодинформативне.Упра-
восуновинаритикојисуумогућностидаоднајмањеги
најбаналнијегдогађајастворевеликупричу,даставеупрви
планипотпуноанонимногпојединца.Телевизијскакамера
јесавременоогледало.Онаподстиченарцизам,компетици-
јуиривалитетсадругиммедијскимучесницима.Крајњиис-
ходовогужурбаногиизазовногпутакаизлазуизаноним-
ностијетужанјер,оникојисупресталидабудуанонимни
идасеосећајуусамљеним,наовоммедијскиосветљеном
путукасамимасеби,којинијенималотајновитидискретан,
постајујошусамљенијииизолованијиусвомнепосредном
социјалномокружењу.
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Иден ти тет и/или имиџ

Процеспутемкојегмедијскиконзументприхватакаосво-
јевредностиипонашања,промовисанеодстранеутицајне
медијскеличности,називасеидентификација.Фројдједе-
финисао процес идентификације као најранији израз емо-
ционалневезесадругомособом5.Првосоцијалноокруже-
њепредстављапородица.Првиобјектиљубавииузориза
идентификацију6 сумајкаиотац,илињиховисупститути.
Тајсоцијалникругсевременомширинарођаке,комшије,
школу,местоборавка.Осећањеблискостииприпадностије
основзапоистовећивањесаособамаизнајближеоколинеа
тојеиусловзапочетакразвојаидентитета.

Идентификација, као последица односа између особе која
сепојављујеумедијимаипојединцакаомедијскогконзу-
мента,одвијасенаосновупрепознавањамеђусобнихслич-
ности.Тасличностможебитиреалнаилиимагинарна.Од-
ређена медијска личност се може представљати или само
доживљавати као отелотворење замишљене или идеалне
сликеосамојсеби.Формирањеиндивидуалногидентитета
једугикомплексанпроцес.Сигурноједасетајпроцеснеће
успешнодовршитиаконепостојеосновнидруштвенипред-
условикојиокружујупојединца.Унедостаткуаутентичних
моделаизнајближегокружења,младиљудипокушавајуда
дефинишу себе покушавајући да личе намедијске звезде,
имитирајућињиховстилоблачењаикомуникацијскемани-
ре.Онисепоистовећујупутемемпатијесафиктивнимосе-
ћањима,потребамаиочекивањимамедијскипромовисаних
јунаканашегдоба.Онилакшеусвајајуимиџилисоцијалну
маскунегоштопостепеноизграђујуособенидентитет.По-
требазаљубављуиприхватањемјебазичнапотреба,докје
саморазвојисамоактуализацијанештоштодолазинакрају,
текакосусведругепотребезадовољене.Особаможезаи-
стадаусвојимишљењаипонашањамедијскезвезде,аможе
самодазаступаодговарајућемишљењеилипонашањекако
бибилаприхваћенаодстранедругеособеилигрупеучијем
друштвутежидабуде.Свакахиперинвестицијаимиџаодви-
јасеодмицањемодсопственесуштине.Односидентитетаи
имиџајекомплексаниможесеодвијатиделимичнонаште-
туимиџаили, јошчешће,наштетуидентитета.Медијски
алатису,сдругестране,доступниипогодни,пресвега,за
креирањеимиџа.

5 Freud,S.(1975)Gro up psycho logy and the analysis of the ego,NewYork:
NortonandCo.,p.29.

6 Klein,M.(1975)Envy and gra ti tu de,LondonUK:TheHogarthPress,p.141.
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Ме диј ски идо ли и од го вор ност

Теоријеоидентификацијипримењене,наобластмедија,го-
вореоутицајумедијскиекспониранихличностиизвездана
преобликовање вредности, ставоваипонашањамедијских
конзумената.Идентификацијасеодвијанаосновупосред-
нихконтакатасаидолом,односноконтакатапутеммедија
јервеомамалибројпојединацадолазиуличниконтактса
својимидолом.Постојиувекизнaчајнадискрепанцијапси-
холошкогпрофилакреираногидолаињеговестварнелич-
ности.Обликовањеиндивидуалногимиџаједеокомплексне
потребезасамоактуализацијом,којакарактеришеипознате
инепознатепојединце.Добаримиџје,нанекиначин,пред-
условуспешнесамоактуализацијеилизнакдаличностима
потребу за саморазвојем и психолошким дефинисањем.
Пренаглашена идентификација са медијским моделима је
честоутеха,самообманаилизаменазаличнепропустеине-
успехе.Особакодкојејеуочљивапролонгиранаидентифи-
кацијасајавнимузором,веруједабионамождамоглабити
наместуодређенепознателичности,самодајесудбинаили
некеспецифичнеоколностинисуспречилиутоме.Медиј-
скезвездепредстављајуипогоднеобјектезарационализа-
цијуличногосећањанеуспешности.

Процесгрупнеидентификацијеодвијасепасивнимпутем,
истокаоудобаанимистичкефазеразвојачовечанства,али
сада се процес одвија путем гледања телевизијских про-
грама,илифилмова,илисадржајапонуђенихнаглобалној
мрежи.Многеженеформирајусвојимиџпоузорунанеку
филмскузвезду.АкосевратимоупрошлостХоливуда,же-
намаширомсвета јемоделзаимитацијубилачувенаглу-
мицаГретаГарбо.У“добаГретеГарбо”, скоро свемладе
девојкесустањилеобрветрудећиседаличенању.Моде-
лирањеобрваостаојеглавнимоднитрагГретеГарбодеце-
нијамапосле.Данассвизнајузањенеобрве,амалокосе
сећанасловафилмоваукојимајеигралаглавнуулогу.Њен
имиџучиниојујефаталномженомсвихвремена.Нетреба
заборавити да је важан деоњеног имиџа, поред подигну-
тих танких обрва изнад сањалачких очију, био тајанствен
приватниживот.Онасенијепојављивалау јавности,није
давалаинтервјуеновинарима,аподациизњеногприватног
животабилисунедоступни.Онепознателичностикојесе
клонепублицитета,честопостајупредметвеликогинтере-
совањамедија.И тако, парадоксално, чак и обрнут однос
звезде и медија представља својеврсни део њеног имиџа,
пласираногујавности.
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Друштвенодоказивањеипотребазајавномсамопрезента-
цијомабезнекогобјективногциља,заосновимастраход
усамљеностииодбацивања.Иматиилинемати,битипознат
илине,представљанајочигледнијидоказизнакпостојања
илинепостојањаусавременоммедијскомиконзументском
друштву.Када се једном крочи у поље јавности, одговор-
ностпремамедијскимконзументимаикултурнимпоследи-
цама,нарастагеометријскомпрогресијом.

Хе ро ји, узо ри и зве зде

Медијистварајумитскекарактересакојимапубликаразви-
јаодносе.Митскикарактерисузаправоличностикојејавно
испољавајунашескривенециљевеивредности7.Упрошло-
стисутемитскеличностибилихероји,јунацитогвременаа
данашњихеројисумедијскезвезде.

Разликаизмеђупојмахеројаимедијскезвездеогледасеу
тенденцији хероја да допринесу друштву док су медијске
звездефокусиране само на себе8.Херој је по дефиницији
особаспремнадасежртвујезадобробитиопстанакдругих.
Медијска звезда јеособакоја јепрепознатљива, јер јепо-
знатаинеморанужнопоседоватиморалневрлине.Хероји
саминастају, а звездесукреацијамедија.Херој јевелики
човеказвездајевеликоиме9.

Медијскезвездезависеодсопственогмедијскогимиџакоји
јеувеликојмерификтиван,итешкоодрживуреалномжи-
воту.Познателичностикоје суучествовалеупопуларним
ријалитишоу(realityshоw)програмима,наводилесучесто
каомотив учествовањажељудаихљудиупознају онакве
каквионизаправојесу.Сматралисудајењиховамедијска
популарност толико велика и стабилна дањихово „разот-
кривање“небиугрозилопостигнутурепутацију.Звездесу
узоримладимаиприсутнајевеликаморалнаодговорност
јерсепублика,сједнестране,идентификујесањима,усваја
њиховеобрасцепонашања,асадругестране,нањихпројек-
тујесопственивредносникод10.Кадаседогодидапопулар-
намедијскаличностипочиниаморалноиликривичнодело
јавностјесклонаневерици.

7 Kittelson,M.L.(1997)The soul of po pu lar cul tu re,ChicagoUnitedStates:
OpenCourt,p.6-7.

8 Campbell,J.(1988)The po wer of myth,UnitedStates,NewYork:Double-
day,p.XV

9 Boorstin,D.J.(1961)The ima ge: A gu i de to pse u do-events in Ame ri ca,Uni-
tedStates,NewYork:Harper&Row,p.61.

10Ewen, S (1988) All con su ming ima ges, United States, New York: Basic
Books,p.13.
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Узори су оне особе чије врлине, веровања и ставове лако
усваја јавност у специфичној области њиховог деловања.
Истраживањем усвајања понашања, по одређеном обра-
сцу бавио се интензивно Алберт Бандура (Albert Bandu-
ra)11.Учењепомоделу јемогућеиизпосредногискуства,
анајвећиизворпосреднихискустава сумедији,пре свега
телевизијскимедиј, који публицинуди хиљадефилмских,
спортских,музичких,политичкихидругихидола.

Кре и ра ње слав них лич но сти и  
кри тич ка дис тан ца

РазвојмедијскеиндустријепочеткомXXвекаузроковаоје
настанакмедијскихзвездаидовеодосвојеврснетранзиције
историјскиххеројаузвездетренутка.Некадасупознатиби-
липојединцикојисудалисвојдоприносуобластирелигије,
политике или у војнимпоходима, а данас су то претежно
појединциизиндустријезабаве.Стварањеимиџапознатих
личностипочелоје20-ихи30-ихгодинаXXвекапаралелно
саразвојеминтересаипотребезаинформацијамаоприват-
нимживотимаславнихпојединаца12.

Утовремемедијскистручњаципрепозналисуфеноменсла-
векаоамбициознициљмногихпојединаца.Утомтренутку,
настаојесветкакавранијеникаданијевиђен.Младипочи-
њудаприжељкујудапостанупрепознатљивоимекојеужи-
васветскуславубезистовременепотребедадругиманешто
истинскопруже13.

Истраживања показују да, крајем XIX века, млади људи
нисуималиузореиз области забавеипопуларне културе.
ИнтересовањемладихсрединомXXвекаједругачије.Уто
време,37%тинејџеражелелоједабудекаопознатиспор-
тистаилиуметник.КрајемXXвекачак90%адолесцената
међупрвих10могућихузоранавелојемедијскезвезде14.

РазвојмедијаиинтернетаучиниојеXXIвекдобомвлада-
вине информација.Статистичкиподаципоказују да човек
60%свогбудногвременапроводиупримањуинформаци-
ја.Отудаипроистичеимперативприсутностиумедијима
каопоказатељауспеха,иукрајњојмери,постојања.Медији

11Bandura,A.(1977)So cial le ar ning the ory,UnitedStates,NewYork:Engle-
woodCliffs,Prentice-Hall,p.27-39.

12Balio,T.(1985)The Ame ri can film in du stry,UnitedStates,Madison:Univer-
sityofWisconsinPress,p.266.

13Campbell,J.The po wer of  myth,p.134.
14Cowen,T. (2000)Thenewheroes and rolemodels:Why separating cele-

brityfrommeritisgood,Re a son Vol.32, No.1,UnitedStates:GaleGroup,
p.30-36.
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пружајуинформације,презентујупојединцеитиме,сједне
стране,постајукреаториновестварностиа,сдругестране,
средство запостизањеличногуспехаипромоцију личног
ПР-анекогпретендентанаславу.

Осимкласичнихмедијскихметодастварањапознатихлич-
ности, каоштосучеста гостовањаумедијима,позитивне
критикеличностиодстранеутицајниханалитичаракултур-
неиполитичкесфередруштва,процесфабриковањаславеи
славних,обогаћенјебројниммогућностимановихкомпју-
терско-медијскихплатформикаоиновимсазнањимапоте-
климизискуствастручњаказаодносесјавношћу.

Пре по зна тљи вост

Препознатљивост јепосталанајважнијимерљивииндика-
торупроцесустварањапознатихличности.Препознатљи-
вост јевиталничинилацуспеханаданашњемвисококон-
курентном тржишту.Она доноси бројне и разноврсне на-
градеонимакојекарактерише.15Причеоприватномживоту
славнихињиховомтрновитомпутудославевезујупажњу
публикеоткривајућидетаљекојиселакопамтеиуклапају
унашаочекивањаистереотипе.Оваквепричеопознатима
донекле демистификују процес персоналног брендирања,
стварајућибајковитеилузиједасвакоможепостатипознат
акобудеимаомало срећедабудепримећен.Утомележи
основмотивазаидентификацијупубликесајавнимлично-
стимаатојеиједанодузрокасвевећетежњезаиздвајањем
измасеиистицањемпутемкреирањапрепознатљивог,осо-
беногличногимиџа.

Препознатљивост,међутим,нијесамапосебигаранцијаду-
горочногопстанканатржишту.Препознатљивисучестоу
фокусумедијскепажњетеихмедијимогуиглорификовати
алииосудитина“нестанак”.Медијисуспретниупроцесу
лансирањаалиистотакобрзоинемилосрдномогуутицати
натокнечијекаријерепаиживотаузпомоћтзв.медијске
хајке.

По ста ти и оста ти кул тур на ико на

Уоксфордскомречникупојамкултурнаиконаједефинисан
као„особаилистваркојапредстављарепрезентативнисим-
бол,односнозавређујејавнупажњуипоседујеуглед“.Љу-
дисеснажноидентификујусатзв.културнимиконама16.У

15Rein,I.andKotler,P.andStoller,M.(1997)Highvisibility,UnitedStates,
Chicago:NTCBusinessBooks,p.334.

16Holt,D.B.(2004)How brands be co me icons,UnitedStates:HarvardBusi-
nessSchoolPublishingCorporation,p.1-6.
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њимавидеотелотворењеважнихидејаидела,инспирацију
запостигнуће,доказдајеуспехмогућ.

Културнеиконепостојалесуодувекасамосеначинствара-
њаипојављивањадрастичнопроменио,крајемXIXвека.У
почеткусуиконамасматраниискључивохеројиизнародних
предањаитрадиционалнихсписа.УXIXвекуиконепостају
ијунациизромана,магазинаиновинадаби50-ихгодина
XXвека иконе тј. идолимасе постале и личности које се
честопојављујунаТВекрану.Управосаразвојемтелевизи-
је,почињепериодстварањановихикона,штоубрзопостаје
економскивеомапримамљиваактивност.Тржиштесетада
симболично огрнуло плаштом који је назван поп-култура.
Медијскотржиштепочињедаствараоноштонароджели,
поштосепретходнопобринедасамодефинишењиховеже-
ље.Онокреираликове,сликеидогађајеузмногослободеи
имагинације,башкаоштосетонекадчинилопреношењем
народногпредањаодустадоуста.Такодоприносирађању
паралелне,фиктивне стварности која појединцима доноси
мотивацијузаличнимпостигнућем,докнекимдругимадо-
носипотиштеностзбогосећањанемоћидадосегнумедиј-
скидефинисаносавршенство.

Иконесувеомазначајнезадруштвојерносејакусимболику
и осликавајупотребељудиу датомисторијском тренутку.
Например,филмскеулогеЏејмсДина,његовприватнижи-
вот,стил,накрају,иначиннакоји јестрадао,промовишу
човекакојисепротивидруштвенимстегамаинаметнутим
нормама. Он је представљао метафору младе генерације,
припадникатакозваногконтракултурногпокрета,којајета-
даделиласличнаживотнаубеђењаиснажанотпорактуел-
нојамеричкојполитициратаитржишногпрофита,апосле
неколико година подигла контракултурну револуцију про-
тив рата а за сексуалне и другељудске слободе. Битници
субилипретечаовегенерацијеахипицинајпознатијипри-
паднициконтракултурногпокрета.Платформаовогпокрета
иопштеборбезаљудскаправајебиларокмузика,аЕлвис
Прислисампосебиииконаиреволуцијатогвремена.

Данас је Холивуд препун живих икона од којих ће многе
преживети сопствену смрт. Људи више не касне, већ од-
махпримећујутеличности.Ониихнеидеализујунакнад-
но,већбрзопрепознајуујавнојличностиуправооношто
њиматреба.Брзинипрепознавањадоприносеновимедији.
Политичкасценаданасјепопримилакарактеристикехоли-
вудскесцененекад.Кампањеполитичара,креирањеимиџа
политичких лидера је најпрофитабилније јер је опсег мо-
ћи политичара највећи.Медијска кампања Барака Обаме,
предпредседничкеизбореуАмерици,представљапример
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употребесавременихкомуникацијскихканалазапромоцију
политичаракаокултурнеиконе.Сматраседајеимиџновог
председникаАмерикекреиранилансиранпрвенственопу-
темалтернативнихмедија,односносоцијалнихмрежакао
штосуТвитер,ЈутјубиФејсбук(Тwitter,YоutubеandFace-
book),штојерезултиралонајвећомизлазношћумладепопу-
лацијенагласањеуисторијиовеземље.ИмиџБаракаОбаме
јекреацијакојајепобедиланаизборима,алијеистовремено
иимиџкојијепобедиодискриминацијуиподелуна„црне“
и„беле“људе,ипоказаодаједруштвоспремнодапружи
шансусвакомпојединцукојиобећавабољитакусвету.

Ин ди ви ду ал ни из бор ме ди ја и са др жа ја

Свакимедијскиконзументбираодређенесадржајеилипро-
грамекојећепратити.Свакаличностправиизборпрефери-
ранихпрограмаускладусасвојимпсихолошкимкаракте-
ристикама.

КаконаводеауториГерберКрајкампиКоенВанЕјк(Gerbert
Kraaykamp,KoenVanEijck),постојипетосновнихдимензи-
јаличностикојеутичунаовуврступреференција17.Тосу:
екстрoвертност,односноокренутосткаоколиниисредини,
дружељубивост, односно склоност склапању пријатељста-
ва,самосвест,емоционалнастабилностиопштаотвореност
зановељуде,садржајеиискуства.Овосурезултатиистра-
живањаспроведеногуДанскојнаузоркуодпреко3000ис-
питаникаутрајањуоддвегодине,од1998.до2000.године.
Показалоседаопштаотвореностпремановимискуствима
подстичеинтересзасложену,узбудљивуинеконвенционал-
нупраксу.Начиннакојифакториличностиутичунаизбор
префериранихмедијскихпрограмаиликултурнихсадржаја
јесличанутицајунаузимањеучешћаукултурномживоту
заједнице.Логичнајепретпоставкадаћеекстрaвертнелич-
ностипрефериратиактивнуконзумацијукултурнихсадржа-
јакаоштосуконцерти,изложбеислично,докћеинтроверт-
нивероватновишепратитиТВпрограмеичитатикњиге.У
наведеномистраживању,показалоседатзв.отворениљу-
ди радије прате уметничке и информативне програме али
сутакођеичестиконзументиеротскихсадржаја.Емотивно
незадовољниимањестабилнипојединципреферирајуро-
мантичнуфикцијуисапунице.Маколикабиламоћмедија
а посебно телевизије и интернета, личност гледаоца ипак
имаутицајанаизборпраћенихпрограма.Тиме једонекле

17Kraaykamp,G.andvanEijck,K.(2005)Personality,mediapreferences,and
culturalparticipation,Per so na lityand In di vi dual Dif fe ren ces,Vol.38,Issue
7,eds.Vernon,T.andEysenck,S.B.G.UnitedKingdom,London:ISSID,p.
1675-1688.
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ограниченазоназапласманмедијскихјунакаизапрезенто-
вањењиховогимиџакаоузоразапоистовећивање.

Услед идентификације са медијским ликовима, долази до
различитихпроменанапланусамопроценеисамооцењива-
ња,каоидоживљајателеснешеме.Овепроменесеразли-
читоодражавајунамладе зависноодсопственогполакао
иодполамедијскогјунака.Женскимедијскиликовиика-
рактери, на пример, функционишу углавном на невербал-
номнивоуиутичунаусвајањенормипонашањаиизгледа
одстранеженскепублике.Медијскопољетадапредставља
друштвениконтекстукојеммладеженеприхватајуипроце-
њујусопственотелоиизгледуопште18.

Велики раскорак између реалног и идеалног „селфа” иза-
зива депресију, док мања разлика делује подстицајно јер
постојипроценадајереалноимогућедостићипласирани
медијски идеал. Креирање специјалног односа са омиље-
ниммедијскимкарактеромуглавномрезултира стварањем
паралелногсветарелација,алиимогућимнезадовољством
сопственимизгледомипонашањем.

За кљу чак

Сви социјални трендови су веома важни за обликовање
идентитетаиндивидуе.Једнојесигурно-макаконекепо-
јавеудруштвубилепопуларнеиколикозастрањујуће,већи
део популације ће увек тежити просечности по принципу
Гаусовенормалнестатистичкерасподеле19.

ПсихологКарлГустав Јунг јеПерсонудефинисаокаооп-
ште психолошко понашање индивидуе према спољашњем
свету.20„Персона“јестарогрчкаречињенозначењејеМа-
ска.Утомсмислусеможеповезатисадруштвеномулогоми
јавнимимиџом.Персонајеобликкојиузиманашастварна,
затомљеналичностдабисепредставилауспољнојсреди-
ни,у јавности.Тамаска јекомпромисиндивидуалностии
друштва, компромис захтева средине и нечије унутрашње
структуре.Дабиособанормалнофункционисаламораза-
довољититрифактора:

-его-узорпокојембижелеладасемодулира(штабиволела
дабуде?);

18Greenwood,D. IdealizedTV friends andyoungwomen’s body concerns., 
Body Ima ge-In ter na ti o nal jo ur nal of re se arch, Volume6,Issue2, ed.Cash,
T.F.(2009)UnitedStates:ElsevierLtd.,p.97-101.

19Кордић,Б.(2005)Психологија, Београд:ЦентарзаPsi ho lo gi ja, Beograd:
Centarzaprimenjenupsihologiju,str.32.

20Jacobi,J.(1968)The psycho logy of C. G. Jung,UnitedKingdom,London:
RoutledgeandKeganPaul,p.26-52.
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-сазнањеомишљењуоколине(какоједругивиде?);

-свесностопсихичкимифизичкимограничењимазареа-
лизацијусвојихидеала(личникритеријумреалности).

Савременодобаједобафабриковањапознатихипретвара-
ња просечних индивидуа у славне појединце који ступају
упосебнеодносесјавношћу.Креаторимедијскихсадржа-
ја,каопромотериизабранихпојединаца,носеодговорност
запоследицекојестворениузорисавременогдобаимајуна
културуидруштво,апосебнонамладупопулацијукојајеу
фазиразвоја личногидентитета.Идеалнапозицијамедија
бисеогледалаутежњидасејавностипласирасликаосве-
ту,реалнауонојмериукојојмедијскипосланицимогубити
објективни.Таквасликаињениактеринеможебитисамо
позитивнаине смебитиидеализована.Наглашавањераз-
ликедобраи зла,позитивнихинегативнихкултурно-дру-
штвених вредности је веома важно.На суровом тржишту
медијаиусталнојтрцизакомерцијалнимуспехом,медији
запостављају квалитет презентованих садржаја. Обраћају
сепросечнимгледаоцимакојихиманајвишеикојиподижу
рејтинггледаности.Њимамедијинудесадржајеупросече-
ногквалитетаичестопласирајуујавностнекритичноода-
бранемоделезаидентификацију.Медијскиутицајнакреи-
рањеперсоналногимиџајепресуданјерновимедијипотен-
цијалнодопирудосвакогмедијскогконзумента.Уерикоју
обележаватрказаславомипрепознатљивошћу,каојединим
правимијавнимдоказомпостојања,успехаисамопотврде,
креаторимедијскогконцептасунадугорочномзадаткуочу-
вањаистинскихкултурнихвредности.
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PRANDTHEMEDIA:THEPERSONALIMAGEAND
MEDIAMODELS

Abstract

Newmulti-media areefficient toolsfor thosewhowant tocreatean
imageprintinthepublic.Quantitativedimensionofone’spresencein
themediaisthemainpopularityindicator.Themediaimageisamodel
to imitate and to lookup to.Contemporary identityhas almostbeen
reducedtoimageandimageitselfisonlythe“wannabe”picturesent
tothepublicthroughthemedia.Themediawhichaddressmostofour
sensesarethosethatcatchmoreofourattentionandaffectourattitudes
and behavior more intensively. Contemporary society is using the
mediatocreatepersonalitybrands.Themediaspaceisexpendingevery
daywithnewinternetplatforms.Oursocietyisdevelopingnewmedia
technologiesandinvestingsignificantamountsofmoneyintocreating
new media faces. Possible danger of socializing negative images
andphenomena isobvious.Whileamemberof anancient tribewas
drownedintothegroupidentityofthecommunity,amodernmanfails
tonoticehisresemblancetohisancestorswhoweretryingtopleasethe
Nature.Ontheotherhand,theNewMillenniummenaretryingtodraw
alltheattentiontothemselvessoastobecomenoticedandsuccessfulin
overcomingtheirlonelinessandanonymity.Themodels,idolsandstars
areallfittingintothenewcategoryofmediaheroesmeantforpublic
asobjectsofidentificationandprojection.Thesearejustnewcultural
iconspromotingidentificationwiththemedia-createdimagesinspite
ofdegradingpersonalandculturalidentity.Still,thezonesuitablefor
launching these fictional identities is limited by individual will and
capacityofmediaconsumersforselectivechoicesandpreferences.

Key words: media image and identity, personality brands, cultural 
icons, media heroes, preferences of media consumer
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ОД НО СИ С ЈАВ НО ШЋУ У 
КУЛ ТУР НИМ ЦЕН ТРИ МА ЗА 

ДЕ ЦУ И МЛА ДЕ
Сажетак:Те ма „Од но си с јав но шћу у кул тур ним цен три ма за де-
цу и мла де’’ на стао је као по тре ба си сте ма ти за ци је те о риј ских и 
прак тич них са зна ња у ана ли зи, пла ни ра њу, де фи ни са њу и при ме ни 
стра те ги ја раз во ја од но са с јав но шћу у кул тур ним цен три ма за 
де цу и мла де. У ра ду је при ка за но ис тра жи ва ње фе но ме на по тре-
бе из гра ђи ва ња успе шних ин тер них и екс тер них од но са с јав но-
шћу у обла сти кул ту ре, као и фор му ли са ње по себ них стра те ги ја 
ко му ни ка ци је за сва ку циљ ну гру пу у ин сти ту ци ја ма кул ту ре за 
де цу и мла де. За ове ин сти ту ци је зна ча јан циљ ни сег мент пред-
ста вља ју упра во де ца, ко ја као циљ на гру па има ју ве о ма спе ци-
фич на обе леж ја, па са мим тим нео п ход но је да се за њих раз ви ју 
по себ не стра те ги је ко му ни ка ци је, ко је би, по ред за бав не и атрак-
тив не, тре ба ло да има ју и пе да го шку ди мен зи ју. Обра зов ни од но си 
с јав но шћу и ани ма ци о на де лат ност има ју за циљ ства ра ње но ве 
пу бли ке и ин те ре со ва ња за ак тив но сти ин сти ту ци је, али и под-
сти ца ње раз во ја кул тур них по тре ба и сти ца ње кул тур них на ви ка.

Кључнеречи:од но си с јав но шћу, деч ји кул тур ни цен три, ин сти-
ту ци је кул ту ре, стра те ги ја, не про фит не ор га ни за ци је

Увод

Стварањеуспешниходносасјавношћуиформулисањераз-
војастратегијепроцесакомуникацијеуинституцијамакул-
турезадецузахтевјесавременогдобаипотребатржишног
размишљања.Институције културе за децуимладемора-
јуиматидефинисанукомуникационустратегијунаступау
јавности, како би се успешно позиционирале у јавности,
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створилеилиодржалеугледидобилеширудруштвенупо-
дршкузасвојупрограмскуделатност.

Активности односа с јавношћу и интегрисана маркетинг
комуникацијамогудапомогнуинституцијикултуредаин-
формише јавностоуслугама,осмишљенимдаиспунеже-
љекорисникаи задовољењиховепотребе.Комуницирање
саокружењем(укупномјавношћуидефинисанимциљним
групама), успостављање односа са медијима, планирање
спонзорства, организација специјалних догађаја, лобира-
ње,изградњакорпоративногимиџаиидентитета,управља-
ње активностима у кризним ситуацијама, само сунеке од
значајнијихактивностиодносас јавношћукојесеспрово-
де,илибитребалодасеспроводе,уинституцијамакултуре.
Зауспешнопозиционирањеу јавностиинституцијекулту-
резадецуимладенеопходно јеспроводитиистраживања
ипотомодговаратинаочекивањапублике,министарстава,
секретаријата, фондација, спонзора, донатора, привред-
нихорганизација,удружења,медијаидругихрелевантних
сегмената јавности.Што јекомуникацијасадефинисаним
циљнимгрупамафункционалнија,постојивећамогућност
да се оствареорганизацијскициљевиимисија самеорга-
низације.На основу идентификованих сегмената јавности
којимасенаодређениначинтребаобраћати,односисјав-
ношћуусарадњисамаркетингомименаџментоморганиза-
ције,доносеодлукеостратегијиделовања.Узависностиод
многобројнихфактора(потреба,финансија,специфичности
циљнихгрупаидр.)институцијекултуре задецуимладе
могукориститинедиференцирану,диференцирануилифо-
кусирану стратегију односа с јавношћу. Избор стратегије
односа с јавношћу зависиодмногобројнихчинилаца, али
свакакоморабитиусклађенсафинансијскиммогућностима
институције, са информацијама добијених истраживањем
екстерногиинтерногокружења,каоисамисијомициље-
вимаорганизације.

Можесезакључитидастратешкопланирањеодносасјав-
ношћуукултуриобухватаидентификовањекључнихциљ-
них група, доношење одлука о општим и посебним про-
грамскимциљевима,утврђивањеполитикеилиправилаза
управљањеизборомстратегијаиодређивањестратегијаза
применупрограмаодносасјавношћу.Стручњацизаодносе
сјавношћу,усарадњисадругимменаџерима,требадара-
денаразвојустратешкихплановацелокупнеорганизације.
Кључнастварбибиладефинисањеиспровођењестратегије
односасјавношћукојабиималајасанциљ,аосновнициљ
јекреирањеодносамеђусобногразумевањаиповерењаса
циљнимгрупама,каоиподстицањеинтересовањајавности
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заинституцију културе, крозразличитеоблике комуници-
рања. Планирани циљеви би требало да буду изводљиви,
базирани на расположивим ресурсима - људским, финан-
сијским, техничким и организационим.Неки од најчешће
дефинисанихоперативнихциљеваодносасјавношћууин-
ституцијамакултурезадецуимладесу:задобитиповерење
запослених у активности менаџмента; задобити поверење
медија,обезбедитиквалитетиобиммедијскогизвештавања
ибитиактиванустварањумедијскепоруке;повећатипро-
ценат упознатости циљног аудиторијума са активностима
организацијеистворитиимиџкојиобезбеђујегаранцијуза
квалитетуслуга.

Од но си с јав но шћу – ви ше од убе ђи ва ња

Односи с јавношћу (PR – Public Relations) имају широку
применуусвимзначајнимобластимадруштва,авеомаче-
сто и пресудан утицај и значај за успех одређене органи-
зације.Посебноместозаузимајуумногимобластима,али
истотакоимајуивеомазапаженоместоуобластимапро-
свете и културе, иако се врло честоњихова улога у свету
културениподаштаваилисводисамонафункцијупортпа-
рола.Односисјавношћуукултуримоглибиседефинисати
каоумећерадаиговоракојећестворитиповољномишљење
јавностиоодређенојорганизацијикојареализујепројекте
изкултуреилипојединцукојиствараодређеноуметничко
дело.Уширем смислу, односи с јавношћу у култури јесу
активностразвијањаповољногјавногмишљењаонекојкул-
турнојорганизацији,ауужемсмислу,скупакцијанекекул-
турне организације, усмерених према одређеним групама
(запосленима, акционарима,потрошачима, купцима,доба-
вљачима,пословнимпартнерима),радипридобијањапове-
рења,стварањадобревољеиповољногмишљењаорадуте
организацијекаочланазаједнице.1

Односи с јавношћу омогућавају институцијама културе и
уметности,каонепрофитниморганизацијама,дастекнупот-
порузамисијусвојеорганизације,даразвијукомуникациј-
скеканалесциљнимгрупамаидаствореиодржеповољну
климуиимиџорганизације.Пасивнаулогауактивностима
односасјавношћуубилокојојнепрофитнојорганизацији,
штозначииукултурнимцентримазадецуимладе,значи-
ла би свесно прихватање превеликог ризика и неизвесно-
стиокоисходауформирањујавногмњења.Дакле,уколико
културницентризадецуимладеактивноиконтинуирано

1 Примењенопрема:Филиповић,В.,Костић,М.иПрохаска,С.(2009)Од-
но си с јав но шћу,Београд:Факултеторганизационихнаука
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планирајуиорганизујусвојеодносес јавношћу,већесуи
шанседаефикаснокомуницирајуижељенепорукепренесу
важнимциљнимгрупама,даихјавностправилноразуме,да
обезбедеподршкумедија,даизградедобаримиџ,дауспе-
шнопреговарајуилобирајуидаутичунакреирањејавног
мњењаиосвојенаклоностјавности.Применаодносасјав-
ношћуукултурнимцентримазадецуимладеподразумева
анализирање будућих трендова у окружењуипредвиђање
њиховихпоследица,истраживањемишљења,ставоваиоче-
кивања јавности, успостављање двосмерне комуникације
измеђуорганизацијеициљнејавности,спречавањеконфли-
ката и неразумевања, промовисање друштвене одговорно-
сти, привлачење креативних стручњака, промоцију услуга
ипројектовањекорпоративногидентитетаиимиџа.Задатак
свакогкултурногцентрајеподстицањестваралаштва,усме-
равањеиутицањесадржајимасвогараданаживотусвако-
дневици.Утомесеогледаисуштинскаразликаизмеђуор-
ганизацијакојеправепрофитинепрофитнихорганизација,
укојимаактивностизаправљењепрофитанепредставља-
јупримарнициљ,већјеосновнасврхаспровођењењихове
реалнемисије.

Собзиромдаактивностиодносасјавношћуукултуриомо-
гућавају изградњу квалитетног културног идентитета ин-
ституције/организације, као и позитиван имиџ у јавности,
којићеомогућитипостизањестратешкихциљеваорганиза-
ције,неопходнојеистаћиосновнеактивностиодносасјав-
ношћу,којесемогуприменитиинаинституцијекултуреза
децуимладе,атосу:

-Истраживање;

-Комуницирањесаинтерномиекстерномјавности;

-Сегментацијациљнихгрупаињиховаедукација;

-Изградњакорпоративногимиџаиидентитета;

-Саветовањенајвишегруководства;

-Дефинисањеиреализацијастратегијепрограмаодносас
јавношћу;

- Писање и уређивање (саопштења, извештаји, билтени,
брошуре...);

-Организовањеспецијалнихдогађаја;

-Односисмедијимаипласирањеинформација;

-Учествовањеупројектимакојеводестручнеинституције;

-Планирањеодносасјавношћууусловимакризе;
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-Планирањеспонзорства;

-Планирањеодносас јавношћусамеђународнимокруже-
њем;

-Контролаианализаефекатаодносасјавношћу.

Активности односа с јавношћу и комуникацијски проце-
си у институцијама културе за децу и младе најчешће су
усмерени према корисницима (деца имлади), доносиоци-
ма одлука о учешћу у културним програмима (родитељи,
бабеидеде,рођаци),покровитељима,донаторима,спонзо-
рима,запосленимауинституцији,културнимоператерима,
конкурентима,медијима, друштвеној заједницииосталим
институцијамакултуре.Дабиинформацијестигледооних
којимасупотребне,културницентризадецуимладетре-
ба да организују унутрашње и спољашње мреже односа,
радиповезивањасатимбројнимциљнимгрупама.Проток
информација,какоупривредномсекторутакоиусектору
културе,одвијасеузависностиоддваосновнатока:интер-
ногиекстерног.Стратегијскиплануоквируинтерногтока
подразумевапредстављањеодређенеидејепласирањемчи-
њеницаиинформација,образлагањепројекта,презентаци-
јуновихпрограма, подстицање тимског радаи доношење
одлукакојесе,одређенимканалима,усмеравајукациљним
групамаипрезентујујавности.Каоисвакадругагрупа,та-
коиодређенаинституцијакултуреразвијасопствененор-
ме понашања и стандарде комуникације, а управо односи
сјавношћуимајузначајнуулогууизградњикорпоративне
културеирепутације.Изградњакорпоративнекултуре,коју
чинисистемзаједничкихверовањаивредностисвихзапо-
слених, усмеравајућињиховопонашањеимишљење,2 као
иразвијањекорпоративногидентитетасуосновнициљеви
интерниходносасјавношћу.

Интернииекстернитокпрожимајусеипреплићу,пролазе-
ћикрозодређенефазе.Саједнестране,налазисекомуници-
рањезапосленихуоквируинституције,асадругекомуни-
кацијаизмеђупословнихпартнера,различитихинституција
иконкурентскихорганизација,каоинаступањеујавности.

Односиекстерногтокапредстављајусложенкомуникациј-
скипроцесуконтактимас јавношћу.Сложенеактивности
у том екстерном току захтевају анализу околине и конку-
ренције, планирање будућих пројеката, уочавање предно-
стиинедостатакапонуђенихидејаипрограма.Комуника-
цијаекстерногтипаукључујекомплексактивностикојесу

2 Pelsmacher,P.,Geuens,M.andBergh,J.V.(2007)Mar ke ting Com mu ni ca ti-
ons,London
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усмеренеувишеправаца,аједанодосновнихјекреирање
специфичних врста контаката са јавним институцијама и
медијимамасовнекомуникације.Збогсамеприродемасов-
нихмедијаињиховеукљученостиуживот,какосавременог
детета,такоиодраслогчовека,уанализимасовнекомуни-
кацијенеопходнојеобратитипосебнупажњунасадржаји
структурупорука,каоинањиховемогућеефекте.Масовне
комуникацијеимајувеликиутицајнаформирањеживотних
и културних стилова. Тако на пример, док је раније сма-
трано лошимуправо тошто телевизија каомедиј улази у
школство,садасепредностимедија,апосебнокомпјутерске
технологије,користеуразличитеедукативнесврхе.3Закул-
турнецентрезадецуимладетопредстављаважнуинфор-
мацијуприликомпланирањаидефинисањакомуникационе
стратегије.Уданашњевремепостоји заисташирокизбор
различитих канала комуникације са корисницима услуга
културних центара. Институције културе намењене деци
којенемајуFa ce bo okстраницуиливидеоклипнаYou Tu be 
ризикујудабудуодбаченеодстранекорисника–деце,која
представљајукључнисегментјавностизаовеинституције.
РазвојтехнологијеИнтернетанудиовакоспецијализованој
уметничкојорганизацијиначиндапроширибазупубликеи
директнокомуницирасањом.Можеморећидауинститу-
цијамакултуре задецуимладесвевишесеразвија свест
дајеИнтернетнајбољиинајбржиначиндаседопредоко-
рисника,односнодоциљнегрупе,којучинедецаимлади
радозналиљуди.Затојеважносхватитинакојиначиндеца
перципирајусајтодређенеинституцијекултуре задецу.У
комбинацији са социјалним мрежама, Интернет сервиси-
маразличитогтипа,e-mailпорукама,Интернетпредставља
значајаналатодносасјавношћу,собзиромдаомогућавако-
муницирањенаинтерактиванначин.СадржајнаИнтернету,
којинијепропаганда,промоцијапродајеипредметпродаје,
спадауодносесјавношћу,причемусеподразумевасадржај
којипокушавадастворипозитивнаосећањамеђуразличи-
тимциљним групама у вези са институцијом за децуили
њенимпрограмима.Реч јеокомплетномвизуелномдожи-
вљају,емотивнојреакцији,каоиконстантнојдоступности
информацијакојуонаизазива.

Далипутеминформационихтехнологијаилипутемнеких
другихмедија, институције културе за децу имладе има-
јусложензадатакдапорукуизначењепренесуужељеном
контексту до примаоца, као и да пронађу систем знако-
вакојићекореспондиратисадететомидопринетијасном,
конкретном, реалном и објективном пласману поруке.

3 Томић,З.(2007)Ко му ни ка ци ја и јав ност,Београд
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Комуникацијасадецом,утомсмислу,морабитијаснаидо-
броосмишљена,какобиседобилажељенаповратнареак-
ција,којајепоказатељстепенаразумевања.

Колико јеважнодакомуникацијасадецомнебудепроиз-
вољна,већдоброосмишљена,говоричињеницадастепен
интересовањазакултуруиуметностзависиодмногоброј-
них фактора. Резултати многих истраживања културних
потребапоказујудасуодноспремакултурииуметностии
културнапартиципација значајноодређенекултурнимжи-
вотом породице у којој дете одраста.Изводи се закључак
дашто је партиципација примарне породице у културном
животуинтензивнија,тојеутицајдругихфакторамањезна-
чајаниобрнуто.Кадајекултурниживотпросечнепородице
изузетноскроманинивообразовањаизузетнонизак,вели-
куиможеморећичестојединуулогуупроцесуформирања
културнихпотребаимајушколе,институцијекултуреима-
совнимедији.4Важностправилногкомуницирањасадецом,
прекокултурнихцентаразадецуимладе,огледасеуправоу
чињеницидасепотребеиинтересовањанајлакшеразвијају
ураномузрасту,јерсутопериодиживотаукојимаипочиње
формирањеличности.Имајућиувидуовосазнање,можемо
закључитиколиковеликизначајимапостојањеинституци-
јакултурезадецуимладезаразвојдруштваидруштвене
заједнице.

Обра зов ни од но си с јав но шћу

Образовниодносисјавношћусуоноштојеспецифичноза
менаџментодноса с јавношћууинституцијамакултуре за
децу и младе. Доприносећи развоју културних потреба и
стварањукултурнихнавикакоддецеиомладине,односис
јавношћупосредују,анимирајуиедукујууобластикултуре.
Менаџерзаодносесјавношћуукултурно-образовнојделат-
ностиразликујесеодПРменаџераиздругихобластипото-
мештовршианимационуделатност,којаимациљдаствори
новупублику,пробудиинтересовањезаодређеноуметничко
делоиактивностиинституцијеиподстакнеразвојкултур-
нихпотребаинавика.

Приликомпроцесаупознавањамладихљудисакултуроми
уметношћу,насамомњиховомпочеткуувођењаукултур-
ниживотзаједнице,особазадуженазаобразовнеодносес
јавношћуможеостваритивеликидопринос.Притомпро-
цесу,сарадњаснаставницимаипрофесоримајенеопходна,
несамозбогобезбеђивања„организоване’’публике,већи

4 ДрагићевићШешић,М. и Стојковић, Б. (2003)Кул ту ра, ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг,Београд
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збогодабиранајадекватнијегпрограма,представе,трибине
иликонцерта.Општициљједасекодмладихљудипробу-
диинтересовањезаучешћеукултурномживотузаједнице
идаимсепокажедамогукреативнодасеизразекрозван-
школскеактивности,којепредстављајудопунуинадградњу
школскогобразовногсистема.Посећеносткултурнихдога-
ђајабилабимноговећакадабиуметностбилавишеукљу-
чена у образовање деце, јер образовање представља један
од најзначајнијих фактора у развоју културно освешћене
особе.Културницентризадецуимладе,каоидругеумет-
ничкеорганизацијечијисупрограмиоријентисаникадеци
имладимаморајудасарађујусашколамаидабудудопуна
илиалтернативашколскимсистемима.Једино,заједничким
залагањемпросветеикултуреможесеучинитидакултура
постанезначајандеообразовногсистема.

У институцијама културе за децу имладе веома често не
постојирадноместокојебибилопредвиђенозаособукоја
бисебавилаобразовнимодносимасјавношћуиуопштеПР
активностима.Обичнотајпосаоили,нажалост,самоједан
видактивностиодносасјавношћу,као,например,односе
смедијима,обављајуособезадуженезамаркетингиличак
за организацију.Односи смедијима су један од важнијих
видоваактивностиодносасјавношћу,алинеиједини.Они
суважнинесамозатоштопредстављајујезгроактивности
усвакојфункцијиодносас јавношћу,већзатоштомедији
делујукаопроводникдоонихдругихциљнихјавностикоје
сувеомаважнезаједнуорганизацију.Институцијекултуре
задецусууситуацијидаморајудасетакмичезапажњуме-
дија.Ипак,пажљивоосмишљенпрограмодносасјавношћу
можеихучинитиитересантниммедијимаипомоћиимда
створепозитиванимиџ.Дабиинституцијакултурезадецу
успешно комуницирала са медијима, неопходно је перма-
нентноодржавањеконтакатасановинаримаиуредницима,
уциљуразвијањауспешнесарадње.Обезбеђивањемедиј-
скогпросторазапласирањепрограмакојисеорганизујуза
децу,честојевеоматешко,јерјеусловљенокултурномпо-
литикомуземљи,корпоративномполитикомсвакемедијске
кућепонаособиуређивачкомполитикомпојединца.Особе
којесебавеодносимасмедијимауинституцијамакултуре
задецуимладе,нарочитоуземљамакојевеомамалоулажу
укултуру,апоготовоукултурузадецуимладе,имајуизу-
зетнотежакзадатакдаанимирајумедијеизаинтересујуих
заактивностикултурногцентра,којинемасистемскуподр-
шкудржаве.Оноштоособекојесебавеовимпосломмогу
даураде то једаимајудефинисанустратегијупланирања
односасмедијима,којућепратитипостојањемедијаплана
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иузприменуосталихактивностиодносасјавношћудопре-
тидожељенејавности.

Иакочестонепостојимогућностдасеунепрофитнојин-
ституцијикултуреоформиместозаособукојаћесеискљу-
чиво бавити спровођењем активности односа с јавношћу,
неопходноједасетајдеопославодисистематичноистра-
тешкипромишљено.Задатакособекојасебавиодносимас
јавношћуудечјемилиомладинскомкултурномцентруједа
организујеефикасанпроцескомуникацијесадецомимла-
дима,каоисасвимдругимдефинисанимциљнимгрупама,
омогућавајући им стварање добре подлоге за разумевање
креативног стваралаштваипроналазаквредностикојену-
деуметничкаостварења.Функцијуаниматораипокретача
културног живота деце и младих, дечји културни центар
најефикаснијећеобављатиуколикоостваридобрукомуни-
кацијусасвојимокружењем,нарочитодецом,којаутаквом
центрутребаданађуместозаостваривањесвојихуметнич-
ких, културнихи друштвенихпотреба.Успехинституције
културезадецууправосепроцењујенаосновустепенапод-
стицањастваралаштвакоддецеинаосновуобразовневред-
ностипрограма.Дабинаодговарајућиначиновипрограми
биливреднованиодјавности(публике)идобилиодговара-
јућуоценурада,неопходноједаособазадуженазаобразов-
неодносесјавношћупосредујеизмеђудецеиуметностии
резултатетогапредставијавности(покровитељима,родите-
љима,медијима,стручнојјавности...).Уинституцијикулту-
резадецуанимацијајепосталанеопходанобликпосредо-
вањаизмеђудецеиуметности.Уанимационо-едукативном
радууинституцијикултурезадецу,особазадуженазаод-
носесјавношћуможедакористиразличитеобликеанима-
ције–креативнерадионице,предавања,трибине,изложбеи
др.Креирајућиихсастручнимсарадницимаипедагозима,
такве анимационе облике треба искористити као повод за
реализацију специјалногдогађаја, каоштосумаскенбали,
концерти, такмичења, квизови, који би били интересант-
нии атрактивнипрвенственодеци, а ондаиширој јавно-
сти.Стога,аниматор,поредкултуролошких,социолошких
ипсихолошкихзнања,мораиматииодређенепедагошкеи
уметничкеспособностиисензибилитетдабиподстакаоин-
телектуалнеиемотивнедечјепотенцијалеиусмериоихка
стваралаштву.

Односисјавношћунемогудаучинедапрограмбудеквали-
тетнијиибољи,каони,например,дасекартезалошупред-
ставураспродају,алимогудаучинедасеразличитиммето-
даматипрограмипредставе јавностиидасекоддефини-
санихциљнихгрупапробудиинтересовање за активности
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институције, а све у циљу стварања позитивног имиџа у
јавности.Активностиодносасјавношћууинституцијикул-
турезадецузахтевајудабудудоброиспланиране,какоби
сеиспуниоосновнициљ,којипредстављакреирањеиодр-
жавање имиџа институције, која доприноси друштвеном,
културном,научномиуметничкомживотусрединеукојој
егзистира.Својимделовањем,овакваврстаинституцијадо-
приносипросперитетуиразвојузаједнице,усмеравањемка
уметничкоминаучномобразовањудеце.Менаџерзаодно-
сес јавношћууинституцијикултурезадецузатоморада
планира,организује,спроводиипроцењујекомуникациону
стратегијунаступаујавностизарадиспуњењамисијеипо-
стизањаутврђенихциљеваорганизације.

Активности и програми комуникационих процеса морају
битиатрактивни,оригиналнииускладусаперципирањем
стварностисавременедеце.Наефикасносткултурнихцен-
таразадецунајнепосреднијиутицајимајууправоњихови
корисници,одчијегначинаприхватањазависипозициони-
рањеу јавности.Кадаговоримоостратегији,битно јеис-
таћидасвестоњој,каопрецизнодефинисаној,морадапо-
стојииудоменупрограмаиусамојогранизацији,асамим
тимиудоменуодносасјавношћуимаркетинга.Постојање
прецизнодефинисанестратегијејенеопходнорадиунапре-
ђењаразвојаинституцијакултурезадецу,нарочитоонихиз
јавногсектора,којесесвевишесуочавајусаконкурентним
тржиштеми,самимтим,саугрожавањемсигурногположаја
накултурнојиобразовнојсцени.Тржиштекултурезадецуи
младесесвевишешири,акаоглавниконкурентидржавним
институцијамакултурезадецуимладејављајусеполива-
лентницентри,приватниатељеизаликовнууметност,при-
ватне групе забалетидругеуметности, спортскицентри,
играонице,приватнешколепевања,школезамладеталенте,
моднеагенцијеитржницентри(укојимаданасдецаимла-
дипроводенајвишевремена,проналазећи,поредкуповине
гардеробе,уњимаизабаву-биоскоп,кафићи,посластичар-
нице,играонице).Приликомкоришћењаконцепцијеоријен-
тисанекакориснику,непрофитнеорганизацијекојесебаве
пружањемуслуга,каоштосуинституцијекултурезадецу,
требадаводерачунаоквалитетуијединственостипрогра-
макојисенуде,стручностипедагогаипрофесионалности
особљатакоштоћепревазићисвојебирократскепроблеме
иприлагодитисвојекадровске,техничкеиматеријалнепо-
тенцијале.Непостојање свести о тржишномразмишљању,
уочавасекаоједаноднајвећихпроблемауинституцијама
културезадецуимладе,чимеседиректноугрожаваопста-
накинституцијеињенбудућиразвој.Радиповећањаефек-
тивности пружања услуга кориснику и узајамно корисне
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размене,билобикорисностратешкиосмислитииистовре-
менореализовати активности односа с јавношћуимарке-
тингаинатајначин,удруженимсредствима,испунитици-
љевеорганизацијеипозициониратисенатржиштукултуре
задецуимладе.

За кључ ци и пред ло зи

Менаџериобразовниходносасајавношћууинституцијама
културезадецуимладесесусрећусазадаткомспецифичним
засвојубраншузатоштосе,поредстандарднихактивности
односасајавношћу,сусрећуисаспецифичнимизазовимау
смислудаинституцијакултурезадецуимладепружауслу-
ге,материјалнонеопипљивеинеухватљиве.Дабиседонели
закључциидалипредлозизаспровођењеуспешниходноса
сјавношћууобластикултуреиквалитетногпредстављања
институцијекултурезадецуимладеујавности,неопходно
јеизвршитианализеокружења,анализетих„неопипљивих
инеухватљивих“услуга,каоипрограмаодносасјавношћу
имаркетинга.Натајначинонаможедапредузмеправеме-
рекојећестратешкибитиодзначајаинадугорочномплану
донетизначајнеиприметнерезултате.

Дабисеодносисјавношћууинституцијикултуреадекват-
ноиспланирали,морајупроћикрозодређенефазе-анализу,
утврђивањециљева, стратегија, буџетаипрограмаодноса
с јавношћу, дефинисање тактике за реализацију програма
односасјавношћуиевалуацију.Планирање,формулисање
циљева,изборстратегијеикреирањепрограмаодносасјав-
ношћузахтевајуистраживањеианализуинтерногиекстер-
ног окружења. Основни смисао спровођења истраживања
јестесма ње ње ри зи ка,којејепосебноважнокадајеупита-
њупласирањеновогпроизвода,програмаилиуслуге.5Како
бисеизвршилаанализапозицијеједнеинституцијекултуре,
неопходнојеформиратибазуподатакаоконкуренцијиико-
рисницима, која би садржала податке о томе ко су потен-
цијалникорисници/публикаикаквесуњиховесоциодемо-
графске,географске,психографскеособинеисл.Информа-
цијеоконкурентнимустановамаговоренамотомеконамје
конкуренција,гдесеналазе,далисууистомсекторуилиде-
латности,штануде,какваимјеполитикацена,којеканале
дистрибуцијекористе,далисускоријепредстављалинове
програмеисл.Информацијеоконкуренцијисунеопходне
дабиорганизацијасхватилакаквојењеноокружењеиуочи-
ласвојуконкурентскупозицијуиу,односунато,развијала

5 Ковачевић,С. (1999)Big Idea: Све што је ва жно за до бру про мо ци ју,
Београд



373

ИВАНА ТЕОДОРОВИЋ

стратегијезапобољшањесвојепозицијеипласирањесвојих
програмаујавности.

Порединформацијаоконкурентимапотребнојеиматисвест
осамојинституцији-далисвојимпрограмимаонаиспуња-
вапотребејавностиикакавстатусимаујавности.Дабиин-
ституцијакултурезадецуопсталанатржишту,неопходноје
даконстантнопратиноветрендове,развојтржиштаинај-
важнијесвојупубликуикориснике.Основнасврхаиспити-
вањапубликештамислеоодређенојорганизацијијестеда
сенаучикакодакомуницирасањима.Свакаорганизација
ћеиматикористииоднајелементарнијихистраживања,која
намдајуинформацијеиописујутржиште,посматрајукако
сетржиштемењаипомажуорганизацијидадонесеправу
одлукуобудућимакцијама,какодаихконтролишеиева-
луиракаснијењенеефекте.6Информацијеоконкуренцији,
циљнојгрупииокружењупотребнесукакобисмотаргети-
ралитржиште.

Дакле, тржишноразмишљање је неопходно затошто кон-
куренцијуинституцијамакултурезадецуимладенепред-
стављајусамодругекултурнеинституције,већсвеоргани-
зације које пружају услуге где децамогу проводити своје
слободновременаконшколеишколскихактивности.Упо-
требоманализaPESTиSWOT,свакаинституцијакултуре
може,измеђуосталог,сагледатикојесукарактеристикење-
нихуслугакојејеиздвајајумеђуосталимауистојделатно-
сти, односно која јењена диференцијална предност у од-
носунаконкуренцију,чимећереалномоћидасагледака-
кавимиџимаујавности.Натајначин,можедазакључии
пласираоноштоћебитиодпресудногзначајазаостварење
постављених циљева.Основна сврха испитивања публике
штамислеоодређенојорганизацијијестедасенаучикако
дасекомуницирасањима.Неефикаснакомуникацијасамо
стварабаријеруизмеђуорганизацијеиредовнихилибуду-
ћихпосетилаца.Наефикасностоваквихинституцијанајне-
посреднијиутицајимајуњиховикорисници,одчијегначи-
наприхватањазависипозиционирањеујавности.Приликом
коришћења концепције оријентисане ка кориснику, треба
водити рачуна о квалитету, јединствености, стручности и
професионалности. Ради повећања ефективности пружа-
њауслугакорисникуиузајамнокориснеразмене,потребно
јереализоватистратешкиосмишљенеактивностиодносас
јавношћуимаркетингактивности,односноприменитиин-
теграцијуодносасјавношћуимаркетингкомуникацију.

6 Westwood,J.(2006)How to Wri te a Mar ke ting Plan,London
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Идентификовањенајатрактивнијихсегменатајавности,од-
носнокреирањециљниходносасјавношћу,омогућаваин-
ституцијикултурезадецуимладедаформулишепосебну
стратегију комуникације за сваку циљну групу понаособ.
Овакав концепт циљних односа с јавношћу обухвата сег-
ментацијуокружењаијавности,изборциљнегрупеуокви-
ру идентификованог сегмента и формулисање конкретних
активностиодносасјавношћуиинструменатапрекокојих
ћеседеловати.Утврђивањемиреализацијомпрограмаод-
носасјавношћу,комуницирасесаконкретнимциљнимгру-
пама,којесу,претходнимистраживањем,означенекаопо-
стојећаикаопотенцијалнапублика.

Једаноднајвећихпроблемасакојимасесусрећудечјикул-
турницентријештосенапојам„тржиште“гледакаонапо-
јамкојијенеприкладанњиховојделатности,штодаљеусло-
вљаванепостојањесвестиопотребипостојањатржишног
размишљања,угрожавајућитимеопстанакустановакулту-
реињиховбудућиразвој.Менаџментзатоморапредвидети
прилике и претње које окружују организацију и због тога
направитипланкојидетаљноописујекакоћеорганизација
реаговатинапромену.Да бипроширили своје тржиштеи
стеклипозитиванимиџујавности,културницентризадецу
имладеморајудаводерачунаоквалитетупрограмакојену-
дедециимладима,алиистотакоиоактивностимаодноса
сјавношћу,маркетиншкојобрадиипласманутихпрограма,
циљаномфандрејзингу,анимацијииедукативнимактивно-
стима.
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PUBLICRELATIONSINCULTURALCENTRESFOR
CHILDRENANDYOUTH

Abstract

This paper has been written to systematize theoretical and practical
knowledge in the analysis, planning, defining and implementing the
development strategies of public relations in cultural institutions,
namelyintheculturalcentersforchildrenandyouth.Thefirstpartof
the paper examines the phenomenon of the need to build successful
public relations in the field of culture as well as designing special
communication strategies in cultural institutions for children and
youth.Definitionsofpublicrelationsincultureandtheimportanceof
communicationskillswithdifferenttargetgroupsinchildren’scultural
centersareemphasizedintermsofinternalandexternalpublicrelations.
For successfulpositioning in thepublicandcreationof  a long-term
reputation, cultural institutionsmust have communications strategies
inorder tocreatewider (national and international) support for their
programmes. Strategic planning of public relations in the nonprofit
sectorandcultureleadstothedevelopmentofspecificcommunication
strategies for each target group, whose significance is discussed in
the second part of the paper. For cultural institutions for children,
the important target segment are the children themselves as a target
groupwithveryspecificcharacteristics,andthereforeitisnecessaryto
developspecificcommunicationstrategiesforthem,which,inaddition
to entertainment and attractiveness, should also have a pedagogical
dimension.Apublicrelationsmanagerinaculturaland/oreducational
area differs from a PR manager in other areas because animation
activitiesareaimedatchildrenandyouth.Educationalpublicrelations
and animation activities aim to create a new audience and arouse
interestinaspecificworkofartandactivitiesofaninstitution,butalso
fulfillahigherpurpose:theyencouragedevelopmentofculturalneeds

andgainingofculturalhabits.

Key words: public relations, children’s cultural centers, cultural  
institutions, strategies, nonprofit organizations
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CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT STRATEGY 
AS AN OPPORTUNITY FOR 
IMPROVING THE MODERN 

MARKETING CONCEPT
Abstract: Previous marketing practices have caused much criticism of 
this concept, which is why the necessity for its overcoming is emphasized 
in academic and professional debates. Therefore, the basic task of the 
modern marketing concept becomes building good relationships both 
with the market participants and the wider social public. This paper 
aims to show that creation of good relations with key participants in the 
market is one of the possibilities for improving overall business in the 
global environment. The starting point of this issue is consideration of 
the marketing criticism from a wider perspective and highlighting its 
solving potentials in the direction of building good relationships with 
marketing participants. In this process, it is important to emphasize the 
potential of marketing relations as the concept that we promote within 
the contemporary marketing. The concept of marketing relations will 
be considered through the 4 Os model. Reaching these complex but 
legitimate demands sets difficult task before the participants in today’s 
market, but trends show that only by developing good relations it is 
possible to achieve a long-term sustainable position.

Key words: marketing criticism, relationship marketing, 4 Os model, 
CRM, strategy
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Introduction

Recent marketing practice shows that it is not enough to meet 
expectations of the buyers but also to offer additional value, 
which is a direct result of increased competition. Modern 
marketing should use the area of communication, creation 
and product delivery to create superior value and thereby gain 
a competitive advantage in selected target markets. Many 
researchers have determined that companies that embrace the 
concept of marketing achieve better results on the market, 
which confirms its validity.1 Therefore, it is likely that long-term 
successful position in the market depends on the ability to create 
and deliver value to the customers, and to find ways to do better 
than your competitors. It is likely that market oriented firms do 
better than others.2 The reason for this is that the very concept 
of modern marketing insists on meeting customers-identified 
demands and on increasing their satisfaction and loyalty. 
Successful implementation of this concept must include ethical 
business outcomes.  However, there still are market participants 
who did not (do not want or do not know) to perceive the 
importance of corporate social responsibility. 

Today’s marketing managers are forced to modify the traditional 
ways and means of doing business and to find completely new 
concepts that will enable companies to develop and maintain 
a competitive position in the market. Unfortunately, regardless 
of the development of marketing tools and improvement of 
the process, it often happens that a widely known criticism of 
marketing concepts diminishes the efforts of today’s marketing 
managers. Most of this criticism is the merit of the past and the 
concepts of business operations which are subsumed under the 
transactional marketing. However, the practice shows that even 
today there are market participants whose actions negatively 
affect the perception of marketing. In order to overcome the 
criticism, it is of great importance to emphasize the positive 
aspects of relationship marketing concepts, and in this context, to 
acknowledge the strategy of customer relationship management 
(CRM).

Every organization has certain obligations to local community 
in which it operates. The concern for social responsibility has  

1 Kotler, Ph. and Keller, K. L. (2006) Marketing Menadžment, Beograd: Data 
Status, p. 16.

2 Milenović, B. and Ratković M. (2009) Strategije marketinga, kako ući na 
tržište i uspešno opstati na njemu, Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, 
Univerzitet BK, p. 12.
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become one of the key factors of competitiveness.3 Observation 
and use of marketing relationship potentials should be aligned 
with socially responsible behavior as it is the only way to obtain 
maximum effects. Creating a business strategy based on socially 
responsible behavior should take into account the interests of all 
categories of market participants. If we consider these categories 
as crucial stakeholders, we can distinguish four main groups 
which are in this paper classified into the 4 Os model.4

The first category of participants interpreted within this model 
to promote the development of good long-term relationship, are 
the buyers. In the process where we meet their needs, where 
we manage our relationship with them, as well as in process of 
creating a relationship with the public, it is necessary to design 
an adequate communication strategy. As communication plays 
a particularly strong role in creating positive reputation and 
inspiring your customers with trust and loyalty, public relations 
stand out as a distinct management activity. In the second half 
of the twentieth century it began to be considered indispensible 
for the economic, political and social development of a modern 
society.5 Also, in a modern marketing environment, creation 
of good long-term relationships with employees is becoming 
one of the most important ways to maintain product quality 
and consequently – good relationship with customers. Finally, 
in the end-user supply chain, the importance of establishing 
long-term profitable relationships with all your agents must be 
pointed out because their relationships can directly affect the 
efficiency of the overall business strategy. In today’s industrial 
market, we have witnessed an intensive development of flexible 
types of partnerships, alliances and networks among various 
business entities.6 If key stakeholders are defined on the basis of 
importance of these relations in each specific case, we can create 
opportunities for the improvement of our overall marketing 
strategy. This will, at the same time, help overcome some 
criticism of the marketing concept itself.

3 Vasiljević, M., Perić, N. and Botorić, V. Odnosi s kupcima kao vid eksternih 
odnosa s javnošću, in: Zbornik radova međunarodne naučne konferencije 
Eurobrand 3, (2011), Zrenjanin: TQM centar, pp. 116-122.

4 Milenović, B. and Ratković, M. (2012) Marketing, Sremski Karlovci: Cekom 
books, pp. 317-318.

5 Ratković, M., Grubić, G. and Marković, J. (2012) Ethics in Public Relations, 
International journal of economics and law: scientific magazine reflecting 
trends in law, economics and management no. 6, Novi Sad: Faculty for 
education of the executives, pp. 81-89.

6 Lovreta, S., Berman, B., Petković, G., Veljković, S., Crnković, J. and 
Bogetić, Z. (2010) Menadžment odnosa sa kupcima, Beograd: Data status i 
Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, p. 86.
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This paper indicates the importance of developing good long-
term relationships with all (key) stakeholders, as defined within 
model 4 Os. In this context, we are looking at the concept of 
relationship marketing as a possible modern marketing concept 
observed through the aforementioned model. Since criticism 
also partly offers opportunities, in this paper we will present 
well-known marketing criticisms, which can be indicators for 
improving customer’s relationships and making higher profits. 
These criticisms are largely merits of the past, where the concept 
of transactional marketing was much more present than it is 
in today’s market. However, the perception of general public, 
when we come to certain marketing activities, is the same 
as it used to be and this fact can create a problem to today’s 
marketing managers. Therefore, the papers based on perception 
of criticisms and their resolution which aim to improve relations 
with customers, should present the marketing managers with 
the opportunities arising from this issue. In order to mitigate or 
eliminate the effects of these criticisms, marketing managers and 
companies must develop strategies that will reconcile the needs 
and desires of customers with the desired profit, respecting the 
principles of socially responsible behavior at the same time. 
This task is not easy and it requires communication modes to 
change in the direction of emphasizing ethical behavior in all 
business activities with target groups.

The basic assumption of this paper is that overcoming a well-
known marketing criticism can be achieved by improving 
relationships with customers and other stakeholders. At the 
same time, the concept of relationship marketing is viewed 
as a key opportunity of the modern marketing concept, where 
customer relationship management is particularly emphasized. 
Accordingly, the aim of this paper is to point out the importance 
of establishing good relationships with customers and other 
stakeholders defined within the 4 Os model. In addition, 
stakeholders’ categorization into four groups within this model 
may represent theoretical contribution to the interpretation of 
relationship marketing problems. The importance of this topic 
results from the necessity to find possible ways of differentiation 
in a highly competitive environment of today.

Marketing Criticism

Today’s business environment is in most aspects radically 
different from that in the recent past. The changes that are 
taking place at the global level indicate increasingly difficult 
circumstances for maintaining a competitive position of 
participants in the global market. Marketing managers have 
a more difficult task of fulfilling the essence of the marketing 
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concept towards achieving the requirements, fulfilling the 
wishes of our customers and making marketing decisions in 
the area of corporate social responsibility and ethical behavior. 
Under such conditions, creation of effective communication 
with target groups, as well as with the general public, becomes 
imperative. Ethics should encourage decision makers to think 
about how their decisions will affect different groups of people 
or any individual.7 Ethical Advertising Standard of American 
Advertising Federation defines eight rules about the behavior 
of market participants, among which the truth is imperative, 
followed by the authenticity of public claims, as well as ethical 
behavior towards competition in the context of their products.8 
Participants whose decisions are not made or executed in 
accordance with ethical business behavior may be faced with 
severe criticism of the public, which may result in endangering 
their actual position in the market. Regardless of the profession, 
it is necessary to adhere to the ethical business principles that 
should provide at least a minimum of moral values.9

Unfortunately, despite the efforts of today’s market participants, 
marketing is still considered as an “area” based on motives of 
self-interest. In that sense, marketers will always force increasing 
of product prices, as well as creating of false and misleading 
advertising, promotional incentives, services and packaging. In 
addition to the above mentioned, critics of marketing also refer 
to:

- High sale pressures;

- Discriminatory prices;

- Unsafe or poor products;

- Planned obsolescence and replacement of products;

- Poor service to unattractive consumers;

- Stimulation of wrong desires increasing benefits to industry 
rather than consumers;

- Political force so strong that it allows powerful companies to 
influence important politicians, media and institutions;

7 Kastratović, E. (2006) Uvod u menadžment, Beograd: Fakultet za menadžment 
u sportu, Univerzitet Braća Karić, p. 57.

8 Wallace, S. S. (2011) Principles and Practice for Advertising Ethics, 
Washington: Institute for Advertising Ethics, American Advertising 
Federation, http://www.aaf.org/images/public/aaf_content/images/ad%20
ethics/IAE_Principles_Practices.pdf (27 April 2013).

9 Ratković, M., Grubić, G. and Marković, J. (2012) Ethics in Public Relations, 
International journal of economics and law : scientific magazine reflecting 
trends in law, economics and management no. 6, Novi Sad: Faculty for 
education of the executives, pp. 81-89.
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- Creating a materialistic view of life;

- Criticism related to electronic marketing etc.

Self-interest is not always condemnable, but some authors 
suggest that it should be distinguished from selfishness, which 
is always to be condemned.10 Protection against potential abuse 
of marketing can be found in legislation, as well as codes of 
advertising, public relations, marketing research etc. In addition, 
consumers should be allowed the right to know the real cost of 
the content and use of the product as the best way to protect 
them. On the other hand, we should not forget how important it 
is to respect the environmental rules of business, and the efforts 
that should be made in developing ecological awareness that 
is promoted by environmental organizations and movements. 
This is how a concept of environmental marketing was created 
that implies a holistic process of identifying and meeting the 
needs of consumers and society in a profitable and sustainable 
manner.11 In such an environment, marketing managers need to 
treat ecological problems as challenges rather than limitations 
that may lead to expansion of marketing criticism. Socially 
responsible corporate businesses describe widely accepted 
concept of company management that maintains a balance 
not only between social and economic goals but also between 
individual and public interests. Socially responsible business 
operations help companies to be more responsible to the 
community which they receive profits from, treating all social 
actors in the community and the company in an ethical and 
socially responsible manner.12

Alleviation and/or elimination of the above criticism involve 
constant searching for ways that will allow customers to get more 
for less cost and less purchasing efforts. The primary purpose of 
this effort is to establish good relations with customers, which 
is also the goal of a modern marketing concept discussed below. 
Naturally, the first step in this process involves consideration 
of criticism as a real problem that can present locations and 
guidelines for improving overall operations. However, it is 
certain that a common denominator in addressing marketing 
criticism lies in development of good long-term relationships 
with key market participants.

10 Prnjat, A. (2012)  Lični interes i moralna motivacija vernika, Kultura br. 137, 
Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, pp. 342-343.

11 Milenović, B. and Ratković, M. op. cit, pp. 328-330.
12 Perić, N., Krasulja, N. and Gujanica, I. (2012) Medijske, PR i brend 

tendencije, Beograd: Čigoja štampa, p. 82.
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Developing good relationships with customers 
within the 4 Os model

Good relationships should be established with several categories 
of participants, defined in this study as customers, employees, 
partners and the public. The above categories are discussed in 
the framework of a relationship marketing concept. Because of 
its importance and distribution, relations with customers are used 
as a synonym for relationship marketing in literature. However, 
this should not diminish the importance of establishing good 
relationships with other stakeholders.

Authors from this field define different models of relationships 
in terms of key parties that number between two and several 
dozens.13 In accordance with this literature, but above all relying 
on previous researches of different authors, we can examine 
relations according to above categories of participants, as stated 
in the 4 Os model. Thus, the group of market participants with 
which we should foster good relations can be divided into 
partners, customers, employees and the public.14 Establishment 
of adequate interaction or potentially successful cooperation 
with them should be a common goal for all participants who 
want to achieve and maintain a competitive position in a modern 
business environment.

The model of 4 Os emerged from the need for a more precise 
definition of activities which are part of individual strategies 
toward key parties, but it does not put these groups into the 
same position. The importance of creating good long-term 
relationships with these groups is different and depends on 
specific situations and the overall strategy. It is also clear 
that certain activities in the domain of relationship marketing 
overlap, and that the final business strategy brings all activities 
to one goal. However, to simplify analysis, and more in terms of 
theoretical discourse, this model can contribute to a more clear 
perception of the possible ways for improving overall business 
by taking advantage of good long-term relationships, which is 
also considered as the essence of a modern marketing concept 
as well as an opportunity to overcome well-known marketing 
criticisms.

13 Ratković, M., Grubić, G. and Tasić, S. (2012) Evolution of marketing: from 
product up to employment, International journal of economics and law: 
scientific magazine reflecting trends in law, economics and management no. 
5, Novi Sad: Faculty for education of the executives, pp. 72-78.

14 Ratković, M., Grubić G. and Tasić S. Dobri odnosi sa kupcima kao faktor 
konkurentske prednosti, in: XIV Međunarodna konferencija Upravljanje 
kvalitetom i pouzdanošću, ICDQM-2011, ed. Papić, Ž. (2011),  Čačak: 
Istraživački centar DQM, pp. 180-186.
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The customer relationship management is a strategic approach 
produced by creating improved relations in the marketing 
channel through the development of an appropriate link to 
the vital customers and customer segments.15 In modern 
environment, this process combines the potential of relationship 
marketing strategies and the communication technology in order 
to create profitable long-term relationships with customers and 
other key stakeholders. The relationship marketing concept 
is gaining in importance, as, thanks to new technologies, it is 
now possible to get a complete insight into customer demands, 
their habits and interests.16 The process of building good 
relationships with customers requires inter-functional fusion of 
processes, people, operations, and marketing capabilities, which 
necessarily involves modern solutions in the field of information 
and communication technologies. One of the well-known ways 
of building good long-term relationships with customers, based 
on the aforementioned technologies, is the IDIC model (Identify 
customers, Differentiate customers, Interact with customers 
and Customize treatment).17 However, as these technologies 
have become an integral part of marketing strategies as well 
as the overall strategies of present participants in the global 
market, this text will not study them especially, but will focus 
on a comprehensive approach to building and maintaining good 
relationships with all key parties.

In addition to attracting customers and maintaining customer 
relations, the concept of modern marketing also involves 
expansion of their value. Maintaining good relations with 
customers over extensive periods of time is becoming the main 
goal of the modern marketing concept due to stronger market 
competitiveness leading to a permanent reduction in average 
duration of such relationship.18 Clearly, this requires more effort 
in each part of the strategy, because increased competition 
affects reduction of the average life of the aforementioned 
relationships. However, if we know that this is one of the rare 
ways to improve operations, and in frequent cases to maintain 
market position, it is necessary to invest further efforts to improve 
the process of managing relationships. In the past, marketing 
concept has often been focused on attracting new customers 

15 Payne, A. and Frow, P. A. (2005) Strategic Framework for Customer 
Relationship Management, Journal of Marketing no. 69, American Marceting 
Association, pp. 168-170.

16 Ratković, M. and Grubić, G. (2011) Promene u marketingu i komunikaciji 
usled primene savremenih informacionih tehnologija, Ekonomika br. 1, Niš: 
Društvo ekonomista, pp. 67-79.

17 Peppers, D. and Rogers, M. (2004) Managing Customer Relatioship, New 
Jersey: John Wiley & Sons, 68-71.

18 Ratković, M., Grubić, G. and Tasić, S. opt. cit, pp. 72-78.
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while maintaining good relationships with existing groups was 
neglected. In other words, transaction marketing was a prevalent 
concept over relationship marketing, which is now promoted 
as the possibility of achieving long-term relationship with 
customers and improving overall business. A modern marketing 
concept promotes proactive approach of all involved parties 
and this implies taking responsibility. From the perspective 
of corporate responsibility, this means adoption of a socially 
responsible marketing concept that relates to the interests of 
general public, which by default includes the ethical context of 
marketing activities. Acceptance of such behavior means that, in 
formulating its strategy, a company must set an acceptable ratio 
of profit-making and respect for social interest. Consequently, 
the definition of a strategy that is consistent with the concept 
of socially responsible marketing opens up a possibility of 
attracting more customers and the possibility to maintain long-
term and growing links with the existing ones – which is one of 
the main tasks of the modern marketing concept. However, this 
process requires great expertise and understanding of the market 
situation, otherwise it may lead to a situation due to which the 
marketing concept is attributed to a number of different reviews.

An integral part of any strategy aimed at achieving a good 
relationship should be ethical outcomes of the overall marketing 
strategy. In other words, the emphasis on morality of marketing 
decisions and social responsibility in order to ensure socially 
and environmentally acceptable effects should be an essential 
part of the strategy of building good relations among all market 
participants.

Relationship marketing aimed at  
improving the business

The consequences of global changes, increased competition, 
struggle to attract more customers and maintain good long-term 
relationships with them as well as the necessity of preserving the 
environment are the main contributing factors to the increased 
responsibility in marketing decision making. If marketing 
is considered in the context of broader social interests, it 
results in creation of new concepts such as holistic marketing. 
Among other aspects, this concept sets marketing in a socially 
responsible framework with emphasis on the ethical context 
and environment. Acceptance of socially responsible marketing 
is a natural consequence of a holistic worldview that requires 
understanding of a broader context of interests and ethical 
marketing activities. Compliance with these principles often 
leads marketers into a difficult position of having to resolve the 
conflict of three legitimate demands:
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- Respect for the broader social – public interest;

- The fulfillment of customer wishes;

- Generating profit to the company.

With market developing and expanding, the necessity for 
harmonization of interests and cooperation is growing, 
which leads to an increase in the importance of building and 
maintaining good long-term relationships with customers, 
employees, partners and the public. In this context, it can be 
said that the relationship-marketing concept has inherited a 
holistic marketing approach and has, at the same time, improved 
certain aspects of cooperation between key parties. The most 
important contribution of relationship marketing might be the 
very definition of a group to establish proper relations with, and 
their common denominator is creation of a long-term mutually 
beneficial relationship. Defining above mentioned groups was 
carried out because of their importance in terms of making 
profit, although their relations strategy should be aligned with 
socially responsible behavior. Division of key parties in the 4 Os 
model can be regarded as the result of an analysis of activities 
making the concept of relationship marketing, based on which 
defined relations can be further developed. Direction of their 
development and their individual importance is defined according 
to the specific situation in the context of developing an overall 
strategy. Due to all this, it can be concluded that the relationship 
marketing has contributed to the reorganization of the known 
marketing concepts, with the aim of a more comprehensive 
approach to contemporary problems (Figure 1).19

19 Ratković, M., Grubić, G. and Tasić, S. op. cit, pp. 72-78.

Figure 1. The development of modern marketing concept and 
position of marketing relationship in holistic marketing
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Concepts of relationship marketing and customer relationship 
management promote expansion of marketing management 
from a specific department to the entire organization, i.e. 
creation of a fully market-oriented management of a company. 
In order to understand this transformation Evert Gummesson 
introduced the terms part-time marketer - PTM and full-time 
marketer - FTM).20 Dedicated marketers are employed in 
the marketing department of a company and they existed in 
previous marketing concepts.21 The thing that before mentioned 
concepts want to impose is the transformation of all employees 
into partial marketers, analogous to the TQM concept, where all 
members of the organization contribute to the overall quality of 
business. Partial marketers realize the impact on relationships 
with customers by providing services, sales execution, and 
personal communication in various forms: in person, by phone, 
email, text messages and uploading content to the website of the 
company.

The previous practice as a process of building and maintaining 
good relationships with customers has often been identified 
with the concept of relationship marketing, so from that point 
of view, this key side can be treated as the most important. A 
marketing oriented company must set the customers and their 
needs and requirements in the center of its business as well 
as its strategies that will result in increasing their satisfaction 
and loyalty. The modern concept of marketing must never 
depart from this rule, because every customer has an increasing 
potential value, although the probability of leaving the company 
under the influence of competition is also greater. In order to 
retain customers it is of great importance to implement the 
model of customer relationship management that will be able 
to determine accurately the different categories of customers, 
in order to establish appropriate relations with them. Strategy 
Relationship Management with different groups of customers 
should be based on a thorough knowledge of their behavior. The 
activities and resources that make up the current strategy should 
be flexible with respect to possible changes in their needs and 
requirements.

In the spirit of highlighting morality in marketing decisions, 
we will emphasize that the main goal of the modern marketing 
concept and establishing an effective customer relationships 
process is to achieve their satisfaction, which is more often 

20 Gummesson, E. (2008) Total Relationship Marketing, MA/USA: Elsevier 
Ltd. 

21 Ratković, M. (2009) Interni marketing u funkciji povećanja zadovoljstva 
kupaca, Marketing br. 4, vol. 40, Beograd: Srpsko udruženje za marketing i 
Ekonomski fakultet, Univerziteta u Beogradu, pp. 269-275.
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accomplished through creation of additional value. At the same 
time, a direct effect of the activities that make this process should 
be long-term profit of the company. In this sense, the main areas 
where the company needs to focus its efforts are:

- Achieving an appropriate level of customer satisfaction, which 
often involves exceeding their expectations;

- Creating added value which is often referred to as providing 
alternative ways to shop;

- Accomplishing continuity in the relationship;

- Harmonizing total logistics of the offer in the marketing 
channel, in order to create a realistic perception/evaluation of 
customers;

- Creating different strategies for different groups of customers.

Linking the modern concept relationship marketing goals and 
the main reasons for business of market participants, we can say 
that company profit is directly dependent on customer loyalty. 
If we continue with this logic, it can be reasonably assumed 
that achieving loyalty is achieving added value, which is often 
a function of socially responsible behavior. Also, what we can 
state with certainty is that the key principle of establishing good 
relations is at the same time achieving long-term cooperation 
and creation of additional value for both parties in a specific 
situation. This situation is recognized as a so called win-win 
relationship where both parties have benefit and are willing to 
continue cooperation.

Conclusion

The concept of modern marketing implies that business 
activities must be directed towards improvement of customer 
satisfaction and customer loyalty, which is, in today’s academic 
and professional discussions, interpreted in the scope of the 
relationship marketing.  In further analysis of this concept we 
come to the importance of the process of customer relationship 
management and activities aimed at attracting customers, 
maintaining relationships with them and expanding cooperation. 
Therefore, the focus of the modern marketing concept is 
on relationships with customers, although we should not 
neglect other key parties considered in the scope of marketing 
relationship. Relationships with customers and other key parties 
make the 4 Os model, which represents possible means of 
theoretical analysis of the importance of business relationships 
today. However, since the relations with the customers 
are priorities for most market participants, the strategy of 
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establishing a good relationship with them stands out as a matter 
of highest significance. 

Companies and marketing managers are making great efforts 
to detects and meet their customers’ requirements and wishes. 
Regardless, the marketing concept still suffers certain criticism. 
Some of it is solely merit of the past, but some is still manifested 
in the operations of individual market participants. The conduct 
that involves high-pressure sales, misleading promotion and 
packages, as well as promotion of materialistic view of the 
world, is just some of the criticisms that threaten the primary 
objectives of the modern marketing concept. Confrontations 
with criticism and assessment of their negative effects should 
prompt marketing managers towards the implementation of 
activities that may eliminate or mitigate them. This process 
should take advantage of the full potential of the process of 
customer relationship management, as well as of the concept of 
relationship marketing, which promotes building of good long-
term relationships with all key stakeholders.

If we consider relationship marketing as the basis of modern 
marketing, we can conclude that there is a wide range of 
features in one of the few possible ways of achieving differential 
advantage in today’s business environment. In this paper, we 
interpreted possible activities that may influence overcoming of 
the criticisms in the process of establishing a good relationship 
with customers. Today’s business conditions are said to be 
difficult because, in addition to greater competition, they 
involve higher customer expectations which must often be met 
by creating additional value. However, if additional value can 
be found in the promotion of social responsibility and ethics in 
marketing, it is definitely a safer way to create good long-term 
customer relationships and improve marketing.
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УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА СА КУПЦИМА КАО 
МОГУЋНОСТ УНАПРЕЂЕЊА САВРЕМЕНОГ 

КОНЦЕПТА МАРКЕТИНГА

Сажетак

Досадашња пракса у маркетингу је произвела многобројне критике 
овог концепта, због чега се данас, у академским и стручним 
расправама истиче неопходност њиховог превазилажења. 
Истовремено, савремени концепт маркетинга посматра изградњу 
добрих односа са учесницима на тржишту, али и са широм 
друштвеном јавношћу, као основни циљ. Циљ овог рада је да 
покаже да креирање добрих односа са кључним учесницима на 
тржишту представља једну од могућности унапређења укупног 
пословања у глобалном окружењу. Полазиште у представљању 
ове проблематике је сагледавање критика маркетинга из шире 
перспективе и истицање потенцијала њиховог решавања у правцу 
изградње добрих односа са учесницима на тржишту. У том процесу, 
важно је нагласити потенцијал маркетинга односа, као концепта 
који промовишемо у оквиру савременог маркетинга. Концепт 
маркетинга односа биће разматран кроз модел 4О. Постизање ових 
комплексних, али легитимних захтева поставља тежак задатак 
учесницима на данашњем тржишту, али, како трендови показују, 
само развијањем добрих односа могуће је остварити дугорочно 

одрживу позицију.

Кључне речи: критике маркетинга, маркетинг односа, односи са 
купцима, модел 4О, ЦРМ.
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БРЕНДИРАЊЕДРЖАВА 
ИНАЦИЈА

Са же так: Све ве ћи број зе ма ља схва та ва жност и нео п ход ност 
брен ди ра ња сво је др жа ве, бри гу о соп стве ном ими џу и ре пу та-
ци ји. Уви дев ши да се до бра ре пу та ци ја и по зи ти ван имиџ од ра-
жа ва не са мо на ту ри стич ку по се ту, већ и на ин ве сти ци је, про-
из во де, до би ја ње ра зних спорт ских и кул тур них ма ни фе ста ци ја 
и др., др жа ве у по след ње вре ме све ви ше по све ћу ју па жњу овој 
про бле ма ти ци. Осни ва ју се по себ не аген ци је и ин сти ту ти ко ји 
ко ри сте нај са вре ме ни је мар ке тин шке ме то де, ко ри сте ћи ин те-
гри са не мар ке тин шке ка на ле за соп стве ну про мо ци ју. Вла де ко је 
же ле ре брен ди ра ти сво ју др жа ву, по пра ви ти имиџ и из гра ди ти 
нов по зи ти ван иден ти тет мо ра ју има ти ја сну ви зи ју шта же ле, 
где се тре нут но на ла зи њи хо ва др жа ва, где же ле да бу ду и про ба-
ју да ин те гри шу све рад ње, по ли ти ке и ко му ни ка ци ју ка остат ку 
све та. Ср би ја је, са ве ли ким за ка шње њем, схва ти ла ко ли ки је и 
ка кав ствар ни ути цај ло би ра ња и ан га жо ва ња ло би стич ких ку ћа 
у при пре ма њу и до но ше њу ва жних од лу ка на ме ђу на род ној по ли-
тич кој сце ни, уз ве ли ке еко ном ске и по ли тич ке ште те ко је је де лом 
пре тр пе ла у по след ње две и по де це ни је.

Кључ не ре чи: бренд, имиџ, ди фе рен ци ра ње, Ср би ја

Увод

На ци о нал но брен ди ра ње је ве о ма ва жно за по ло жај јед не 
на ци је у све ту. Љу ди уоп ште но ма ло зна ју о по је ди ним на-
ци ја ма, а и оно ма ло што и зна ју фор ми ра но је на осно ву 
ста во ва ко ји су на ста ли на ми то ви ма, гла си на ма, анег до та ма 
или пак на по зна тим лич но сти ма, спор ти сти ма, глум ци ма, 
пи сци ма из тих зе ма ља.

Ying Fan са Бру нел Уни вер зи те та у Лон до ну, по мно ги ма 
кон тра ве р зни на уч ни пу бли ци ста из обла сти етич ког брен-
ди ра ња, под се ћа да је брен ди ра ње на ци ја ре ла тив но но ва 

ДЕЈАН ДАШИЋ
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област, иа ко су ис тра жи ва ња о ути ца ју ими џа зе мље на при-
хва ће ност од ре ђе ног про из во да при сут на већ не ко ли ко де-
це ни ја. Ме ђу тим, он под се ћа да пр во тре ба пра ви ти раз ли ку 
из ме ђу брен ди ра ња на ци ја и брен ди ра ња др жа ва.

Иа ко се на ци ја и др жа ва по не кад исто знач но упо тре бља ва ју 
у ли те ра ту ри, ипак по сто ји  раз ли ка из ме ђу брен да на ци је и 
брен да не ке др жа ве. Раз ли чи ти тер ми ни се мо гу на ћи у ли-
те ра ту ри, али мо же мо их по де ли ти у три ка те го ри је: пр ва је 
ве за на за про из во де, дру га је на на ци о нал ном ни воу, а тре ћа 
има кул тур ни фо кус.1

Је дан од пр вих слу ча је ва брен ди ра ња на ци је на ла зи мо још 
у 16. ве ку. Шар га ре па је све до та да би ла свих мо гу ћих бо ја, 
али не и на ран џа ста. По сто ја ле су цр ве не, цр не, зе ле не, бе-
ле и љу би ча сте сор те. А он да су Хо лан ђа ни од лу чи ли да то 
кр то ла сто во ће уз га ја ју у па три от ском ду ху, ко ри сте ћи му ти-
ра но се ме из Се вер не Афри ке, по че ли су да уса вр ша ва ју на-
ран џа сту шар га ре пу у част свог вла да ра Ви ље ма Оран ског 
ко ји их је пред во дио у ра ту за не за ви сност од Шпа ни је. По-
ред на ран џа сте за ста ве, Холандија је до би ла и на ран џа сту 
шар га ре пу. 

У брeндирању нацијa и др жа ва, циљ јe ство ри ти 
јасну, јeдноставну, спeцифичну идeју, изграђeну око 
eмоционалних квалитeта, ко ја можe би ти сим бо ли зо ва на 
вeрбално и визуeлно и ко ја јe ра зу мљи ва ши ро кој пу бли ци у 
раз ли чи тим при ли ка ма. Да би би ло eфeк тивно, на ци о нал но 
брeндирањe мо ра са др жа ти политичкe, културнe, по слов не, 
спортск e и другe ак тив но сти.2

Да нас, по сто је мно го број ни, спе ци фич ни на чи ни брен дира-
ња др жа ва као што су: филм ска ин ду стри ја, спортска дешава-
ња, гра ди тељ ски по ду хва ти, кул тур ни и јав ни догађаји, јав на 

1 Ying, F. (2005) Bran ding the na tion: „What is be ing bran ded“? Jo ur nal or 
Vo ca tion Mar ke ting, Vo lu me 12, Num ber 1, pp. 5

2 Јо ва но вић, Д. (2008) Иден ти тет на про да ју – кре и ра ње на ци о нал ног 
иден ти те та за по тре бе ту ри зма, Бе о град, Гла сник Ет но граф ског ин сти-
ту та СА НУ, 56.1., стр. 103.
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ди пло ма ти ја, политичкe изјавe3 и го во ри,4 по зна те и слав не 
лич но сти, про па ган да и од но си с јавношћу5, вер ски ту ри зам 
или како се у по след ње вре ме по пу ла р но нази ва „покло нич-
ко пу то ва ње“ и др.

Др жа ва као бренд

Сма тра се да су Фран цу зи би ли ти ко ји су за по че ли на ци о-
нал ни брен динг у пу ном об ли ку и ме ри. 1789. го ди не до шло 
је до пр ве и нај зна чај ни је ре во лу ци је, где је тра ди ци о нал но 
плем ство прог на но, кра љев ска по ро ди ца по би је на, те о крат-
ска др жа ва оспо ре на, про гла ше на ре пу бли ка, чу ве на Мар се-
ље за итд... Фран цу ска је спро ве ла „ре брен ди ра ње“, што је 
има ло и сна жан ути цај на зе мље ши ром све та. Ге не рал На-
по ле он Бо на пар та је са мо то по пра вља ње брен да, „ре брен-
ди ра ње“ на ста вио. Он је увео но ве ри ту а ле, ти ту ле, по ча-
сти, ор де ње, где је На по ле о нов за ко ник остао основ прав не 
струк ту ре у ве ли ком де лу Евро пе и да нас. Све ово на ста ви-
ли су да брен ди ра ју и број ни сли ка ри и пи сци, од ко јих је 
мо жда нај да ро ви ти ји Жак-Луј Да вид (Jac qu es-Lo u is Da vid).6

Ата тур ко ве опе ра ци је по пра вља ња др жа ве (ре брен ди га) у 
не ка да моћ ном Ото ман ском цар ству, по сле по ра за у Пр вом 
свет ском ра ту, мо гу се упо ре ди ти са прет ход ним ста њем и 
ме ра ма ко је су спро ве де не у Фран цу ској. Он је увео но ву 
азбу ку, про за пад но ор јен ти сан, пре фе ри рао је за пад њач ки 
стил обла че ња, ком фор ми зам, дао но во име на ци ји и нај ва-
жни је из јед ног те о крат ског уре ђе ња др жа ве, тран сфор ми-
сао на ци ју у се ку лар ну др жа ву. 

Бор ба из ме ђу но вог и ста рог ис пу ња ва по след ња два ве-
ка ото ман ске им пе ри је. Пут ко ји је пре ђен да би се до шло 

3 Џ. Буш је 2002. го ди не озна чио Иран, Ирак и Се вер ну Ко ре ју као чла-
но ве „осо ви не зла“ са оруж јем за ма сов но уни ште ње, ко је пре те ка ко 
су се ди ма та ко и Аме ри ци. Без об зи ра што је Се вер на Ко ре ја при зна ла 
да по се ду је спо р ни ма те ри јал и по стро је ња за из ра ду ну кле ар не бом бе, 
на пад нут је Ирак, где је ка сни је утвр ђе но да ни ка квог ну кле ар ног про-
гра ма ни је би ло, Ho ward, P. (Dec. 2004)  Whu Not In va de North Ko rea? 
Thre ats, Lan gu a ge Ga mes, and U.S. Fo re ign Po licy, In ter na ti o nal Stu di es 
Qu ar terly, Blac kwell Pu bllis hing on be half of The In ter na ti o nal Stu di es As-
so ci a tion Vol. 48. No.4 pp. 806.

4 “Од мет ну те др жа ве“ (ro gue sta tes), „про ма ше не др жа ве“ (fa i led sta tes), 
Ре ган (Re gan) „зло цар ство“ за Со вјет ски Са вез 1983., Клин тон (Clin-
ton) „др жа ва ко ја иза зи ва за бри ну тост“, Ан холт, С. (2009) Кон ку рен тан 
иден ти тет, За греб: М плус, стр. 39.

5 Хи тлер je био за ди вљен про па ганд ним си сте мом за па да и у сво јој књи-
зи „Mein Kampf“ твр дио да је Не мач ка из гу би ла Пр ви свет ски рат јер је 
из гу би ла бит ку у про па ган ди.

6 Olins, W. (2002) Bran ding the Na tion-th e hi sto ri cal con text, The Jo ur nal of 
Brand Me na ge ment,. Vol.9 ,http://www.bran dchan nel.com/ima ges/Pa pers/
Jo ur nal_of _Brand.pdf-pri stu plje no-20-8.2012.
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докема ли зма дуг је и по кри вен ле ше ви ма без број хи ља да 
му че ни ка. Ме ђу жр тва ма ко је су из бра зди ле ову кр ва ву до-
ли ну би ло је сул та на, ве ли ких ве зи ра, ге не ра ла и не бр о је но 
мно го мла дих љу ди пе сни ка, ле ка ра, про фе со ра, на став ни ка 
а на ро чи то офи ци ра ко ји су па ли тра же ћи да пу тем ре фор ми 
спа су сво ју зе мљу.7

Ан холт твр ди да се имиџ зе ма ља увек ме ња ис кљу чи во због 
два раз ло га: или за то што се зе мља про ме ни ла, или за то што 
ути че на љу де.8 Као нај бо љи при мер ка ко по бољ ша ти конку-
рент ност свог иден ти те та и имиџ, на во ди при ме ре Ју жне 
Афри ке и Ја па на.

На кон оку па ци је, Ја пан се у свет ским раз ме ра ма ран ги рао 
као сла бо раз ви је на зе мља. Њи хо ви про из во ди су пер це пи-
ра ни као јеф ти ни и дру го ра зред ни. Од мах за тим усле дио је 
не за др жи ви и не за бе ле жен при вред ни раст и раз вој јед не 
зе мље, који се, за све га 16 го ди на, уз ди гао у сам врх свет-
ске еко но ми је, за у зев ши дру го ме сто, од мах иза Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва. За хва љу ју ћи пер ма нент ном брен ди ра-
њу, ја ча њу ква ли те та сво јих про из во да и по пра вља њу свог 
ими џа, Ја пан је по стао си но ним на пред не тех но ло ги је, ква-
ли тет не про из вод ње, услу ге и кон ку рент но сти. „У ин тер-
ва лу од 1953. до 1973. го ди не, Ја пан је бе ле жио го ди шњи 
при вред ни раст у про се ку од осам од сто, док је тај про це нат 
то ком ше зде се тих до сти гао чак 10,6 од сто. Ја пан се и да ље 
на ла зи на ви со ком тре ћем ме сту, иза Лук сем бур га и Швај-
цар ске, а ис пред Нор ве шке и САД, Дан ске“.9

Тај ну ја пан ског бу ма от кри ва ју са ми Ја пан ци. До тог пе ри-
о да, сред ства су се пре вас ход но ула га ла у људ ске ре сур се. 
Ја пан се пре ма све ту отво рио тек 1968. го ди не ка да је за-
по чео мо дер ни за ци ју и убр за ну иду стри ја ли за ци ју. У овом 
пе ри о ду, ја пан ска вла да је и до 45 од сто бу џе та из два ја ла за 
обра зо ва ње. Обра зо ва ње је пред ста вља ло ду го роч но ула га-
ње, ко је се у ма те ри јал ном сми слу не вра ћа од мах, али је за 
раз вој сва ке зе мље од огром ног зна ча ја.

По Во ли Олин су (Wally Olin su)10 по сто је се дам ко ра ка у 
брен ди ра њу др жа ва:

7 То мић, З. (1939) Ке мал Ата турк - тво рац но ве Тур ске, Бе о град: Из да-
вач ка књи жни ца Ге це Ко на, стр. LVII

8 Ан холт, С., нав. де ло, стр. 45.
9 Ви ди ви ше: Бу вач, Д. (1982) Ана то ми ја ја пан ског успе ха, За греб: Гло-

бус, стр. 13-15.
10 Olins, W. (1999) Tra ding Iden ti tes, Uni ted King dom: The Fo re ign Po licy 

Cen tre, pp. 74. 
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1. На пра ви ти рад ну гру пу са пред став ни ци ма др жа ве, умет-
но сти, обра зо ва ња, ин ду стри је и ме ди ја ка ко би се по кре нуо 
про грам брен ди ра ња др жа ве.

2. Ис тра жи ти на ко ји на чин на ци ју пер ци пи ра ју у са мој др-
жа ви, а и у ино стран ству.

3. Раз ви ти ди ску си ју из ме ђу ра зних гру па, са ци љем са гле-
да ва ња соп стве них сна га и сла бо сти ка ко би се про на шао 
нај бо љи на чин за брен ди ра ње др жа ве.

4. Ство ри ти јед ну глав ну иде ју на по зи ци ја ма про фе си о нал-
них са вет ни ка, ко ја мо ра би ти је дин стве на и сна жна, за сно-
ва на на нај бо љим ква ли те ти ма на ци је.

5. Из гра ди ти brand bo ok, де фи ни са ти уни фи ци ра не по те зе 
ви зу ел ног ко му ни ци ра ња др жа ве.

6. При ла го ди ти по ру ке за ту ри зам, ула га ња и из воз и 
интегрисaти те по ру ке у јед ну це ли ну ка ко би оне би ле по-
год не за јав ност.

7. По спе ши ва ти си стем ме ђу соб них ве за из ме ђу свих ак те ра 
брен ди ра ња на ци је.

Олинс се пи та да ли је мо гу ће ко ри сти ти исте тех ни ке у 
брен ди ра њу на ци ја и про из во да, ком па ни ја. Као при мер, 
на во ди слу ча је ве Шпа ни је и Ау стра ли је, ко је су исто вре ме-
но ус пе ле да зна чај но по бољ ша ју имиџ на ци је а и да из гра-
де ве о ма ве ли ки број брен до ва ко ји по ти чу из тих зе ма ља. 
Шпа ни ја је за вре ме Фран ко вог диктаторског ре жи ма би ла 
изо ло ва на и за тво ре на зе мља са. Да нас је Шпа ни ја де мо-
крат ска зе мља, ак ти ван члан Европ ске Уни је, са за вид ним 
стан дар дом за жи вот, са до брим ими џом сво јих ком па ни ја 
у све ту.11

Ау тор при ме ћу је да је мно го на ци ја, по пут Ир ске, сле ди ло 
при мер Шпа ни је. Мно го но во на ста лих на ци ја и др жа ва, по-
го то во на кон про па сти ко му ни стич ких ре жи ма у Ис точ ној 
евро пи, по че ло је са ре брен ди ра њем сво јих ком па ни ја, про-
из во да, ту ри стич ких по тен ци ја ла, по бољ ша њем усло ва за 
ин ве сти ра ње. Мно ге зе мље су у то ме ус пе ле, на во де ћи као 
при мер Шкот ску, ко ја је по пра ви ла свој имиџ, из ме ђу оста-
лог, за хва љу ју ћи и фе сти ва лу у Един бур гу, фил му Хра бро 
ср це или шкот ском ви ски ју. На жа лост, ау тор за кљу чу је да 
Сло ве ни ја и Сло вач ка то ни су ус пе ле.

11 Olins, W. (2002) Bran ding the Na tion-th e hi sto ri cal con text, The Jo ur nal of 
Brand Me na ge ment, April 2002. Vol.9, pp.6., http://www.bran dchan nel.com/
ima ges/Pa pers/Jo ur nal_of _Brand.pdf, при сту пље но-20. 8. 2012.
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Дин (Din nie), та ко ђе, твр ди да по сто ји по ве за ност из ме ђу 
брен ди ра ња на ци ја и про из во да, на во де ћи да је ста бил ност 
и про спе ри тет ин те рес гло бал них ком па ни ја, гло бал них 
про из во да и на ци ја, тј др жа ва.12 У де вет на е стом ве ку ве ћи-
на зе ма ља је пра ви ла про из во де, пре све га, за сво ју до ма ћу 
по тро шњу, иа ко су од ре ђе ни из во зни про из во ди би ли од ве-
ли ког зна ча ја за не ке зе мље. Ско ро сва ки про из вод се пу но 
раз ли ко вао од зе мље до зе мље. Све од хле ба, пре ко ко ла ча 
па до сти ла у ар хи тек ту ри, твр ди он, има ло је свој на ци о нал-
ни укус, што је че сто би ло ве о ма ва жно.

У фран цу ско-пру ском ра ту во ђе ном у току 1870. и 1871. 
го ди не, пу шке са иглом ко је су пра вље не у Не мач кој би ле 
су мно го бо љег ква ли те та од истих та квих ко је су пра ви ли 
Фран цу зи. Ка да се по ја ви ла но ва пу шка са иглом, ко ју су 
осми сли ли Фран цу зи, већ је би ло ка сно. Нем ци су до би ли 
рат. Због то га су се, у по след њој че твр ти ни де вет на е стог ве-
ка, на ци је ко је су же ле ле да се вој но мо дер ни зу ју, као што су 
Ото ман ско цар ство и Ја пан, при кла ња ли пре не мач ким не го 
фран цу ским са вет ни ци ма, опре ми и оруж ју. У том тре нут-
ку, твр ди Олинс, раз вио се је дан сим бо лич ки од нос из ме ђу 
не ких из ра зи то на ци о нал них про из во да и на ци је са ко јом се 
асо ци ра ју.13

Про из вод не мо ра чак ни по сто ја ти да би љу ди има ли ње го ву 
мен тал ну сли ку.14 Ка да се на гла си да је од ре ђе ни про из вод, 
за раз ли ку од слич них кон ку рент ских про из во да, на пра вљен 
у Не мач кој, ква ли тет се под ра зу ме ва. Ово зна чи да по сто ји 
ве ли ка ме ђу за ви сност из ме ђу брен ди ра ња про из во да и др-
жа ва или на ци ја, јер се обо стра но ко ри сте асо ци ја ци је да 
би се ути ца ло на фор ми ра ње по зи тив ног ими џа, би ло да се 
ра ди о про из во ду или др жа ви.15

Кон цепт ме ке мо ћи

Стив Би далф (Ste ve Bi dalf), ау стра лиј ски тран сак ци о ни ана-
ли ти чар, за сту па те зу да сва ком де те ту тре ба пру жи ти две 
вр сте љу ба ви: „ме ку љу бав“ (моћ) и „чвр сту љу бав“ (моћ). 
Ме ка љу бав об у хва та по хва ле, на гра де у ви ду не ког по кло-
на или при јат не ак тив но сти, док чвр ста љу бав об у хва та 

12 Din nie, K. (2003) Pla ce bran ding: Over vi ew of an eme r gi nig li te ra tu re, Uni-
ver sity Ja pan: Tem ple, pp. 6, http://www.cen tre for na ti on bran ding.com /pa-
pers/Din nie_PB_li tre vi ew.pd f- при сту пље но- 25.8.2012.

13 Da šić, D. De pen den ce bet we en qu a lity and per cep tion of the pro ducts, in: 
Zbo r nik ra do va Me nadž ment 2012, (2012), Mla de no vac: Uni ver zi tet Union: 
Fa kul tet za po slov no in du strij ski me nadž ment, p. 154.

14 Jaf fe. E., Ne ben zahl, I., (2006) Na tion Ima ge & Com pe ti ti ve Advan ta ge, Co-
pen ha gen Bu si ness School Pres, pp. 14.

15 Упор. исто., стр. 18.
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ултима ту ме, да де те мо ра да ра ди не што што му се не ра ди. 
Деч ја ло ги ка је при ми тив на и де те ми сли да је све оно што је 
не при јат но уједно и штет но, а да је све оно што је при јат но 
самим тим и до бро.

Ви зан ти ја, за то че ник хри шћан ства на Ис то ку, окре ну-
та ли цем пре ма вар ва ри ма, сре ди ште див не ци ви ли за-
ци је, осим сво је вој не мо ћи, од лич не вој ске об у че не по-
мо ћу ис ку сне так ти ке, ја ке еко ном ске мо ћи, имала је ве-
ли ки ути цај на дру ге и по мо ћу кул ту ре, књижев но сти и  
умет но сти.

„Про цват ду хов ног жи во та, из вр сни на став ни ци на ца ри-
град ском уни вер зи те ту, пре да ва ли су фи ло зо фи ју, ре то ри-
ку, на у ку а око њи хо вих ка те дри гу ра ли су се ђа ци са свих 
стра на ви зан тиј ског или ара бљан ског Ис то ка. Она је би ла 
вас пи та чи ца сло вен ског и азиј ског Ис то ка, чи ји јој на ро ди 
ду ги ју сво ју ве ру, свој књи жев ни је зик, сво ју умет ност, свој 
об лик вла да ви не.“16

У по след ње вре ме, ве ли ке свет ске си ле, по пут је ди ног ро ди-
те ља на гло бал ној сце ни, по ред уо би ча је не твр де мо ћи (упо-
тре ба си ле), све ве ћи зна чај при да ју упо тре би ме ке мо ћи.17

„Ме ка моћ пред ста вља спо соб ност за во ђе ња и при вла че ња, 
а при вла че ње че сто во ди до опо на ша ња. Ако др жа ва успе 
сво ју моћ учи ни ти ле ги тим ном у очи ма дру гих, ње зи не же-
ље на и ћи ће на ма њи от пор. Украт ко, уни вер зал ност кул ту ре 
у по је ди ној др жа ви и ње зи на спо соб ност ства ра ња ин сти-
ту ци ја ко је упра вља ју ра зним под руч ји ма на ме ђу на род ној 
сце ни пред ста вља ју кључ не из во ре мо ћи“.18

Чи та ва кон цеп ци ја ме ке мо ћи се са сто ји од две ју ди ја ме-
трал но раз ли чи тих спо соб но сти. Пр ва је спо соб ност при-
вла че ња и за во ђе ња, а дру га се од но си на утвр ђи ва ње прет-
по став ки (иде о ло ги је). Нај бо љи при мер је САД. Аме рич ки 
фил мо ви и те ле ви зи ја пред ста вља ју кључ ни фак тор пр ве од 
две спо соб но сти, док је де мо кра ти ја кључ ни фак тор дру ге.

16 Шарл, Д. (1933) Исто ри ја Ви зан тиј ског цар ства, Бе о град: Из да вач ка 
књи жни ца Ге це Ко на, стр. 73-75.

17 Ме ку моћ је пр ви ана ли зи рао Jo seph Nye на при ме ру САД, где ме ку моћ 
де фи ни ше као „спо соб ност уве ра ва ња дру гих да же ле што ви же ли те“.  

18 Nye, S. J. (2003) Pa ra dox of Ame ri can Po wer, Ox ford Uni ver sity Press, p. 
9, та ко ђе ви ди ви ше у: Ра до је вић, Р. Д. (2010) Ва жност но вих ди мен зи ја 
мо ћи за унапређењe ими џа др жа ве – слу чај Ср би је, Срп ска по ли тич ка 
ми сао бр. 77, стр. 104.; Nye, S. Ј. (2006) The sim bo lic po ver of na ti ons: 
Pla ce Bran ding and Pu blic Di plo macy, Vol. 2., 1. pp. 53-67. 
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Ско ко19 на во ди да, иа ко је ма ло др жа ва у све ту ко је се мо гу 
так ми чи ти на те ме љу „твр де мо ћи“, ипак је те шко про на ћи 
др жа ву ко ја ни је бо га та бар у не ком об ли ку не ма те ри јал не 
имо ви не, јер го то во сва ка др жа ва по се ду је ши рок ра спон 
кул тур ног, ис то риј ског, ге о граф ског, људ ског и ин те лек ту ал-
ног ка пи та ла али ни је има ла до вољ но усло ва, спо соб но сти, 
мо ти ва ци је или сре ће да их пре тво ри у еко ном ско бо гат ство. 
Упра во за то, твр ди он, по след њих го ди на се на гло бал ној 
по зор ни ци отва ра про стор за хва та ње ко ра ка с бо га ти ма. На-
и ме, кон цепт уте ме љен ис кљу чи во на еко ном ској, вој ној и 
по ли тич кој мо ћи ла га но гу би при мат и отва ра се про стор за 
брен до ве ко ји се по на ша ју по друк чи јим пра ви ли ма, а при-
мер су зе мље ко је се так ми че, ви ше према кул тур ном ства-
ра ла штву не го према еко ном ској сна зи.

Мно ги ау то ри су ми шље ња20 да су ме ка и твр да моћ по ве-
за не, и јед на дру гој слу же као по др шка, јер и јед на и дру-
га су усме ре не ка јед ном ци љу, а то је ути цај на по на ша ње 
других.21

Кон цепт Си мо на Ан хол та (Si mon An holt)

Си мон Ан холт је тво рац кон цеп та „кон ку рент ски иден ти-
тет“, као сво је вр сну над град њу брен ди ра ња, где те жи ште 
по ста вља на на ци о нал ни иден ти тет ко ји се мо ра пер ма нент-
но по на ша ти так ми чар ски на гло бал ном ни воу, а пр ве ко ра-
ке и про ме не тре ба на пра ви ти у вла сти тој др жа ви, не пре ста-
но мо ти ви шу ћи сво је ста нов ни штво.

Цен трал на те о ри ја овог кон цеп та је да вла де, ко је же ле ре-
брен ди ра ти сво ју др жа ву, по пра ви ти имиџ и из гра ди ти нов 
по зи ти ван иден ти тет, мо ра ју има ти ја сну ви зи ју шта же ле, 
где се тре нут но на ла зи њи хо ва др жа ва, где же ле да бу де и 
ус пе ју да ин те гри шу све рад ње, по ли ти ке, ко му ни ка ци ју 

19 Ско ко, Б. (2009) Др жа ва као бренд, За греб: Ма ти ца Хр ват ска, стр. 98.
20 Ви ди ви ше: Мар ко вић, M. (2011) Зло по ста је пра во, Ја го ди на: Злат на 

књи га, стр. 83-105; Ско ко, Б., нав. де ло, стр. 100; „Вој на и кул тур на ми-
си ја су очи глед не, мо же се ре ћи да те две ми си је сто је јед на с дру гом у 
ве зи, по што се у сво јим ме ђу соб ним су ко би ма др жа ве не би ју са мо вој-
ска ма не го це лом кул тур ном сна гом“. Јо ва но вић, С. (1922)  О Др жа ви, 
Бе о град: Из да вач ка књи жни ца Ге це Ко на, стр. 72. 

21 „Ми мо ра мо да ко ри сти мо оно што се на зи ва му др ом мо ћи, чи тав спек-
тар сред ста ва ко ја су нам на рас по ла га њу, од ди пло ма ти је, еко но ми је, 
вој не си ле, по ли ти ке, пра ва и кул ту ре, би ра ју ћи пра во сред ство, или 
ком би на ци ју сред ста ва, за сва ку си ту а ци ју по на о соб са ко јом се су о ча-
ва мо. Уз му дру моћ, ди пло ма ти ја ће по ста ти пред стра жа спољне по ли-
ти ке.” (Хи ла ри Клин тон, Се нат 12. ја ну а ра 2009. го ди не). The New York 
Ti mes, Se na te Con fir ma tion He a ring:Hil lary Clin ton, Ja nu ary 13, 2009, до-
ступ но на: http://www.nyti mes. com/2009/01/13/ us/po li tics/ 13text-clin ton.
html?pa ge wan ted=1&_r=1 (при сту пље но 20. јунa 2012. го ди не)
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из свих шест та ча ка ше сто кру га (ви ди сли ку 1). Тек та да 
има ју шан су за ства ра ње пре по зна тљи вог иден ти те та сво је  
др жа ве.

Кон ку рент ни иден ти тет пре ма Ан хол ту има три осо би не22: 

• При вла чи-по тро ша че, ту ри сте, та лен те, ула га че, по што ва-
ње, па жњу итд

• Пре но си маг не ти зам на дру ге пред ме те-Бренд Ита ли ја 
пре но си ма ло сво је маг нет ске при влач но сти на ита ли јан ске 
про из во де и на Ита ли ја не, па их на тај на чин чи ни јед на ко 
при влач ни ма чак и ка да се на ла зе из ван кон тек ста.

• Има моћ да ство ри ред из ха о са

Успех овог кон цеп та је у си нер гет ском де ло ва њу мар ке тин-
шких рад њи и брен ди ра ња. Ако не кој ге о граф ској ло ка ци ји, 
ре ги ји, др жа ви да мо но во име, ло го или про ме ни мо сло ган, 
не ће мо ни шта зна чај ни је ура ди ти на про ме ни ими џа, све 
док не про ме ни мо са ми се бе, јер углед не ког ме ста по сто ји 
у пер цеп ци ји без број по тр о ша ча ши ром све та и не мо же се 
про ме ни ти пре ко но ћи. 

Од лу ка о ин ве сти ра њу у од ре ђе ну зе мљу до но си се и на 
осно ву по тен ци ја ла и об у че но сти  људ ских ре сур са. „Фок-
сон“ ,не за мен љив парт нер „Епла“ (Ap ple) је мул ти на ци о-
нал на ком па ни ја чи је је се ди ште на Тај ва ну, има ре пу та ци ју 
нај ве ћег про из во ђа ча елек трон ских ком по нен ти и во де ћи је 
мон та жер го то вих про из во да ко ји су ма хом аме рич ки или 
ја пан ски брен до ви. Ме ђу тим, шта је то што ди фе рен ци ра 
и да је пред ност овој гру па ци ји у од но су на оста ле ком па-
ни је. По ре чи ма ру ко во ди о ца „Епла“ за ко ју по ме ну та ком-
па ни ја тре ба да угра ђу је ста кле не екра не у „ај фон“, то је 
сле де ће:  Фа бри ка ко ја ин те ре су је ин же ње ре „Епла“ на ла зи 
се у по кра ји ни Шен жен, на ју го и сто ку Ки не, у тзв. „Фок-
сон Си ти ју“ (Fok son City), ком плек су ко ји за по шља ва пре ко 
230.000 рад ни ка, од ко јих ве ли ка ве ћи на жи ви у ба ра ка ма 
ко је при па да ју ком па ни ји. Ако су вам потребни гу ме ни зап-
тив ци, фа бри ка је пре ко пу та, ако су вам потребни шра фо-
ви, сто ти нак ме та ра да ље, ако тре ба да бу ду спе ци фич ни, ни 
то ни је про блем, тра ја ће не ко ли ко са ти. Ме ђу тим оно што 
је нај им пре сив ни је „Фок сон“ мо же да мо би ли ше, у слу ча ју 
хит не по тре бе, пре ко 3.000 рад ни ка у то ку но ћи. За хва љу ју-
ћи ово ме „Епл“ је мо гао да про да три ми ли о на „ај фо на“, а 
осим то га оно што је омо гу ће но овој ком па ни ји, ни је мо гу ће 
ниг де у све ту, а по го то во у Аме ри ци. Из ра чу на то је да за 
про цес ан га жо ва ња ин же ње ра за над зор (око 8.700) за ко ји 

22 Ско ко, Б., нав. де ло, стр. 204.



405

ДЕЈАН ДАШИЋ

би у Аме ри ци би ло по треб но де вет ме се ци, у Ки ни су они 
про на ђе ни и ан га жо ва ни за са мо 15 да на. По ред све га на-
ве де ног, ка да је тим „Епла“ до шао да раз мо три евен ту ал но 
скла па ње по сла, Ки не зи су већ за по че ли из град њу фа бри ке, 
с пре пу ним ма га ци ном ста кле них па не ла за проб ну про из-
вод њу, ко ји „Епл“ ни је ко штао ни шта, па им ни је пре о ста ло 
ни шта дру го, осим да уго во ре по сао.

Стра те ги је кон ку рент ног иден ти те та, по сре до ва њем Си мо-
на Ан хол та, за по че ле су при ме њи ва ти мно го број не др жа ве, 
по пут Ја мај ке, Тан за ни је, Ју жне Ко ре је, Швед ске, Бо цва не, 
Не мач ке, Еква до ра, Швај цар ске, Сло ве ни је... Ан хол то ва 
стра те ги ја кон ку рент ног иден ти те та не раз ли ку је се пре те-
ра но од дру гих стра те ги ја брен ди ра ња, осим што Ан холт 
у пу но ве ћој ме ри са гле да ва свој про цес као део др жав ног 
раз во ја и на ци о нал не по ли ти ке, ин си сти ра на кон крет ним 
про ме на ма у зе мљи, као пред у слов ко му ни ци ра ња пре ма 
све ту.23

Ства ра ње кон ку рент ског иден ти те та за др жа ву, ре ги ју или 
ме сто, пре ма Ан хол ту, са сто ји се од 80% ино ва ци ја, 15% ко-
ор ди на ци је и 5% ко му ни ка ци је.24

Ср би ја као бренд

Бал кан је кроз исто ри ју пред ста вљао иза зов ну „ве ри гу ме-
ђу све то ви ма“, гра ни цу и мост из ме ђу раз ли чи тих на ро да и 
кул ту ра; ре ги он где се се ку раз ли чи ти ци ви ли за циј ски лу-
ко ви. На ње му, у на шој са вре ме но сти, до ла зи до су сре та и 
су ко ба раз ли чи тих гло бал них, ре ги о нал них и на ци о нал них 
стра те ги ја раз во ја и ак те ра.

23 Ско ко, Б., нав. де ло, стр. 207.
24 Исто, стр. 192.

Сли ка 1. Ше сто у га о ник кон ку рент ног иден ти те та, из вор:  
An holt, S. (2003) Brand new Ju sti ce, Oxford, But ter worth  

He i ne mann
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Ма ло је пе ри о да ми ра у срп ској исто ри ји, на во ди про фе сор 
Је ро тић25, све од до ла ска Ср ба на Бал кан по чет ком VII ве ка, 
па све до да нас, на са мом кра ју XX ве ка. Свет ска исто ри ја 
ра то ва ња, гра ђан ских ра то ва, бу на, од вре ме на пре Хри ста 
и до да на шњег да на, оста вља ту жан и за стра шу ју ћи ути сак, 
мо жда, при мар но, ра то бор не људ ске при ро де, ко ја са мо бор-
бом по твр ђу је се бе и одр жа ва сте чен про стор свог бо ра ви-
шта, као и сту пањ до стиг ну тог иден ти те та лич но сти.

Ма ло ко ја зе мља је као Ср би ја то ли ко ме ња ла сво је гра ни це: 
и гра ни це, и чи та ву дру штве ну струк ту ру и усме ре ње... И 
срп ска др жа ва и дру штво, на ста ли су и тра ја ли на ме сту где 
је би ло стра шно по сто ја ти.26

Ка жу да се на гре шка ма дру гих тре ба учи ти. Та ко ђе, нај-
го ре је учи ти се на соп стве ним гре шка ма. Да ли је Ср би ја 
на у чи ла не што на сво јим гре шка ма?27 Де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка Ср би ја је пре тр пе ла пот пу ни слом и крах свог 
дру штве ног стан дар да и дру штве них вред но сти, у ње ној ду-
гој исто ри ји ни кад ло ши ји имиџ у све ту и по мно ги ма, до-
ве ла у пи та ње и свој иден ти тет. Да би смо зна ли ка ко да ље 
мо ра мо се пр во вра ти ти уна зад и ана ли зи ра ти сво ју исто ри-
ју и сво је гре шке.

Ср би ја не ка да

Од са мог по чет ка вла да ви не Не ма њи ћа, срп ска зе мља се 
стал но ши ри ла, све је ишло на добро у др жа ви, кул ту ри, 
при вре ди. То ком 19. ве ка, ка да су се ми ли о ни Евро пља на 
исе ља ва ли пре ко оке а на, Ср би ја је би ла обе ћа на зе мља мно-
ги ма. У то вре ме Ср би ја је има ла ста бил не фи нан си је и, по-
ред Пр вог свет ског ра та, ди нар са злат ном под ло гом ни је 
из гу био сво ју вред ност. Пру га Бе о град-Ниш, из гра ђе на је за 
са мо три го ди не.

25 Ви ди ви ше: Је ро тић, В. (2004) Ср би ја и Ср би из ме ђу иза зо ва и од го во ра, 
Бе о град: Ars Li bri, стр. 123-140.

26 Ми тро вић, Љ. Бал кан у све тлу са вре ме них про це са гло ба ли за ци је, ре-
ги о нал не са рад ње и ин те гра ци је, у: Срп ска По ли тич ка Ми сао (1997), 
Бе о град, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 3-4, стр. 79, та ко ђе ви ди ви ше: 
Мар ко вић, П. Па до ви и об но ве Срп ске др жа ве, у: Да ни ца (2012), Бе о-
град, Ву ко ва за ду жби на, стр. 58.

27 Ин те ре сант не по дат ке о ове о ме ви де ти: Рајс, А. Р. (2007) Чуј те Ср би... 
чу вај те се се бе, Бе о град, Ал ка принт. Ро долф Ар чи балд Рајс, про фе сор 
Уни вер зи те та у Ло за ни, док тор пра ва и хе ми је, кри ми но лог и пу бли ци-
ста, ве ли ки при ја тељ срп ског на ро да. Он  је у Ср би ју до шао 1914. го ди-
не у то ку Пр вог свет ског ра та, као не у трал ни по сма трач. Го ди не 1928. 
са ста вио је по ли тич ки те ста мент, ко ји је на ње гов зах тев, об ја вљен тек 
на кон ње го ве смр ти, где ука зу је на вр ли не и ма не срп ског на ро да. Умро 
је у Бе о гра ду 1929. го ди не са же љом да му ср це бу де са хра ње но на Кај-
мак ча ла ну „нај о па сни јем вр ху срп ске зе мље, бли зу дру го ва ко ји су стра-
да ли за сло бо ду отаџ би не.“ 
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Та бла са нат пи сом „Бу ди та ко ху ман као што је би ла Ср би ја 
1885. го ди не“, и дан да нас сто ји у хо лу згра де Ме ђу на род-
ног Цр ве ног кр ста у Же не ви у знак се ћа ња на при зна ње ко је 
је ова ор га ни за ци ја до де ли ла срп ском Цр ве ном кр сту за по-
моћ Бу гар ској, зе мљи са ко јом је Ср би ја би ла у ра ту. 

Та бла је по ста вље на због пре се да на у свет ској исто ри ји ра-
то ва ња. За вре ме ра та про тив Бу гар ске у окр ша ји ма 1884. 
и 1885. го ди не Ср би ја је има ла вој ни са ни тет и збри ња ва ла 
сво је ра ње ни ке, а Бу гар ска ни је. Да би по моћ ме ђу на род не 
за јед ни це би ла до пре мље на мо ра ла је про ћи срп ске по ло-
жа је. Ср би су об у ста ви ли све вој не ак тив но сти и до зво ли ли 
да ху ма ни тар на по моћ бу де до пре мље на не при ја те љу. Осим 
то га, Ср би ја се при дру жи ла апе ли ма из Евро пе и отво ри ла 
сво је ма га ци не из ко јих је не при ја те љу да ла ће бад, ле ко ве и 
сав ма те ри јал ко ји је био нео п хо дан за отва ра ње јед не бол-
ни це у Бу гар ској и на тај на чин по мо гла зе мљи са ко јом је 
ра то ва ла. Тај мо ме нат је ове ко ве чен на фо то гра фи ји на ко јој 
је при ка за на при мо пре да ја срп ских по кло на бу гар ским вој-
ни ци ма, код Пи ро та.

За Ср би ју и Ср бе се та да, оправдано, мо гло ре ћи да су на род 
са хе рој ском не ис црп ном сна гом, вој нич ком спо соб но шћу, 
жи вим ду хом, уро ђе ним осе ћа јем прав де и до бро том. И по-
ред по вре ме них скан да ла, срп ски на род је у том објек тив-
ном све ту, упам ћен као на род ко ји је стал но био при мо ран 
да бра ни ку ћу „на сред дру ма“. Ср би су по зна ти и по сво јој 
со ли дар но сти и за ла га њу да сви на ро ди жи ве сло бод но, а 
не ке од њих су осло ба ђа ли ви ше ве ков ног роп ства.28

Ср би ја да нас

Ср би ја је по сле сви ма на ма по зна тих де ша ва ња по чет ком 
90-их, рат них ра за ра ња, узро ко ва них по гре шним од лу ка ма 
по је ди на ца, во ђе них за до во ља ва њем се бич них и лич них ин-
те ре са,29 пат њи, санк ци ја, сте кла из у зет но ло шу сли ку о се-
би у све ту. Углед Ср би је у све ту је пао на нај ни же гра не. На 
спо мен ре чи Ср би ја углав ном је сле ди ла из у зет но не га тив-
на ко но та ци ја. „Ср би ја је са ве ли ким за ка шње њем схва ти ла 
ко ли ки је и ка кав ствар ни ути цај ло би ра ња и ан га жо ва ња 
ло би стич ких ку ћа у при пре ма њу и до но ше њу ва жних од лу-
ка на ме ђу на род ној по ли тич кој сце ни,30 уз ве ли ке еко номске 

28 О ово ме ви ди ви ше у: Вељ ко вић, В. (2001) По ли тич ки мо рал Ср ба – од 
Не ма њи ћа до Ми ло ше ви ћа, Ниш: Про све та

29 О ди стинк ци ји из ме ђу лич ног ин те ре са и се бич но сти ви ди ви ше у: Пр-
њат, А. (2012) Лич ни ин те рес и мо рал на мо ти ва ци ја вер ни ка, Кул ту ра 
бр. 137, Бе о град, стр. 340-347.

30 „До дир са стран ци ма. На ша зе мља ни је пе ри фе рич на, не на ла зи се на 
крај све та и ни је оп ко ље на оке а ном, не го ма њим или ве ћим ма са ма ра-
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и по ли тич ке ште те ко је је де лом и због то га пре тр пе ла у 
послед ње две и по де це ни је.31 У Кон гре су САД де лу је и срп-
ски кон гре сни ко кус (Con gres si o nal Ser bian Ca u cus). Ње го во 
осни ва ње је по твр дио Ад ми ни стра тив ни ко ми тет Пред став-
нич ког до ма (Ad mi ni stra ti ve Com mit tee of the Ho u se), 13. 09. 
2004. го ди не“.32 Срп ски кон гре сни ко кус са чи ња ва гру па од 
три се на то ра и 28 кон гре сме на, при ја те ља Ср би је и срп ског 
на ро да.

Гнев ни гра ђа ни Бер ли на су 1989. го ди не ва ђе њем ци га ла 
и се че њем гво зде них шип ки сру ши ли зло гла сни зид ко-
ји је де лио иде о ло шки кон фрон ти ра не си сте ме, али пра во 
пи та ње је ка ко сру ши ти зи до ве не то ле ран ци је и зле кр ви у 
ци ви ли за ци ја ма ко је дик ти ра ју и об ли ку ју но ви гло бал ни 
свет ски по ре дак. На кон Дру гог свет ског ра та, уло га глав них 
свет ских не га ти ва ца по ве ре на је Нем ци ма, хлад ни рат је 
ети ке ти рао Ру се као „ло ше мом ке“, а не ду го за тим уло гу не-
га ти ва ца до би ја ју бли ско и сточ ни мом ци, ко ји ту ти ту лу ду го 
за др жа ва ју све до по ја ве „до брих му сли ма на“ у Бо сни и из-
гу бље не ме диј ске бит ке „ло ших  и не ци ви ли зо ва них“ Ср ба.

Ни оста ле зе мље Ис точ ног бло ка ни су у бо љој по зи ци ји, а 
не ке од њих у још те жој си ту а ци ји. Ју го сла ви ја се рас па ла 
на па рам пар чад, ра ђа ју ћи но ве збу ње не и збу њу ју ће др жа-
ви це, док су оста ле у ра зним ста ди ју ми ма ха о са по ку ша ва-
ле да се вра те у жи вот, из ми шља ју ћи и ожи ва ва ју ћи на ци о-
нал не ми то ве, ле ген де и исто ри ју. Бо сна, Ср би ја и Хр ват ска 
су све оста ле упам ће не по ра ту, ди вља штву и ме ђу соб ном  
уни ште њу.33

зних ра са и на ро да...У вре ме ни ма ве ли ких ме ђу на род них по ре ме ћа ја он 
је че сто од пре суд не ва жно сти по на ше др жав не и на ци о нал не ин те ре-
се.....“ Иво Ан дрић у: Да шић, Д. (2008) Са вре ме на ди пло ма ти ја, Бе о-
град: При вред ни са вет ник 

31 Ди пло мат ску ве шти ну, Ср би као на род, из гле да да ни ка да ни су до вољ но 
по се до ва ли. Да ли се без ове нео п ход не ве шти не мо же за је дан на род 
ка за ти да је ре а ли сти чан. Ру ски ди пло ма та, Кон стан тин Кон стан ти но-
вич Ро до фин кин, го во рио је за Ср бе у Ка ра ђор ђе вој Ср би ји: „Ср би су по 
при ро ди ма што ви ти и уо бра же ни...Ср би ни ка да не ви де ства ри она кве 
ка кве је су не го увек бо ље или го ре не го што је су. За вре ме ра та код њих 
је ве ли ку уло гу игра ло рас по ло же ње“. Гло ба ли зам „но вог по рет ка“ тра-
жи већ да нас, на кра ју XX ве ка од европ ских и бал кан ских др жа ва од ри-
ца ње од на ци о на ли зма (по го то во од шо ви ни зма) и од у ста ја ње од на гла-
ше ног ис по ве да ња сво је хри шћан ске ве ре (на ро чи то ме ђу пра во слав ним 
на ро ди ма, ма ње ме ђу ри мо ка то лич ким, нај ма ње ме ђу про те стант ским). 
Пре суд но за оп ста нак мно гих на ро да у све ту, на ро чи то ма лих, а ме ђу 
ови ма и срп ског на ро да, ка ко ће иду ћих го ди на и де це ни ја од го во ри ти 
на ова кав, или ње му сли чан, иза зов, ко ме ће би ти из ло жен, Је ро тић, В., 
нав. де ло, стр. 127-128.

32 Да шић, Д., нав. де ло, стр. 237.
33 Oлинс, В. (2004) O bren du, Be o grad, Pro fi le, стр. 157.
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На гон за кре и ра њем но вих на ци ја и да ље је ве о ма јак. У 
овом тре нут ку у све ту има ви ше на ци ја не го ика да ра ни је, 
Ује ди ње не на ци је су у свом члан ству 2002. го ди не има ле 
189 чла ни ца, на спрам 51 чла ни це 1945. го ди не. По сле 1991. 
го ди не, па да Бер лин ског зи да, не ко ли ко но вих на ци ја на ста-
ло је из са мог Со вјет ског са ве за. Ма ло ко ће зна ти где се 
на ла зе те др жа ве. Узе ће мо за при мер Укра ји ну. По ве ли чи-
ни и бро ју ста нов ни ка (50 ми ли о на ста нов ни ка) она тре ба 
има ти ве ли ку пред ност у од но су на оста ле зе мље бив шег 
Со вјет ског бло ка. Ме ђу тим, те шко да ће се ко усу ди ти да 
ре ци мо оде на од мор на Крим, је ди ни про из вод Укра ји не ко-
јег ико до са да мо же да се се ти је сте ну кле ар на ха ва ри ја у  
Чер но би љу.

Та не га тив на сли ка о Ср би ји, на сре ћу, у по след ње вре ме 
се ме ња за хва љу ју ћи де мо крат ским про ме на ма али и по-
је ди ним лич но сти ма, на пр вом ме сту за хва љу ју ћи Но ва ку 
Ђо ко ви ћу, по зна том те ни се ру. Он је без ди ле ме да нас ам-
ба са дор Ср би је број је дан у све ту, ко ме су сво је вре ме но 
Бри тан ци ну ди ли огром но бо гат ство да при хва ти њи хо во  
др жа вљан ство. 

Мно ги су ми шље ња да он да нас има ве ћи ути цај на ме ђу на-
род ну јав ност од свих срп ских ин сти ту ци ја, јав не ди пло ма-
ти је, це ло куп них спорт ских де ша ва ња и за у зи ма убе дљи во 
пр во ме сто у по пра вља њу ими џа Ср би је у ме ђу на род ној јав-
но сти, баш као и књи жев на де ла Иве Ан дри ћа, пре ве де на на 
де се ти не стра них је зи ка, или про на ла сци ге ни ја из Сми ља-
на, Николе Те сле, Ми хај ла Пу пи на и др. „Пре ма ми шље њу 
струч ња ка, Ђо ко ви ћев гест у тре нут ку пре у зи ма ња по бед-
нич ког пе ха ра на тур ни ру у Ма ја ми ју ка да је ста вио кач кет 
на ко јем је ћи ри ли цом пи са ло „Ср би ја“, мо же да се ме ри 
ми ли о ни ма до ла ра, јер је то фе но ме нал на ре кла ма за на шу 
зе мљу“.34

Скот Бед бе ри (Scott Bed bury), је дан од нај тра же ни јих струч-
ња ка из обла сти брен ди ра ња, ка же да, ка да би са на шом вла-
дом пот пи сао уго вор о про ме ни ими џа на ше зе мље, био би 
на ве ли ким му ка ма.35 Он да ље на во ди да је у бре нди ра њу 
на ци ја, као и у брен ди ра њу про из во да или услу га све ва жно. 
Ве о ма бит но је ка ко би ми са ми же ле ли да ви ди мо Ср би ју. 
За да так оно га ко ји се ба ви кре и ра њем ими џа био би да пре-
ско чи ту ру пу ко ја по сто ји из ме ђу тре нут ног и оче ки ва ног 

34 Да шић, Д. (2012) Ути цај спо р та и спор ти ста на брен ди ра ње на ци ја, у: 
Ме наџ мент у спо р ту, Бе о град: Ал фа уни вер зи тет Фа кул тет за ме наџ-
мент у спо р ту, стр. 70.

35 Ни ко лић, А. (12. 2. 2009) Ка ко да Ср би ја пре ско чи ру пу, По ли ти ка, стр. 
12.
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ста ња, на гла ша ва ју ћи да је за про ме ну ими џа по треб но вре-
ме, стр пље ње, хо ли стич ки при ступ и са рад ња свих.

Ис так ну ти спор ти сти, умет ни ци, књи жев ни ци, на уч ни ци, 
ино ва то ри... и да ље су, у сва ком дру штву и сва ком вре ме ну, 
оно нај вред ни је чи ме се јед на зе мља мо же по хва ли ти пред 
све том, без об зи ра ко ли ко је та др жа ва ма ла, еко ном ски си-
ро ма шна, оп те ре ће на спо р ним или по ли тич ким на сле ђем.

По ред по ве зи ва ња до ма ћих и стра них пи са ца, по зо ри шних 
и филм ских умет ни ка ве о ма је ва жно уче шће на ве ли ким 
и ма лим фе сти ва ли ма, так ми че њи ма, до бро твор ним ху ма-
ни тар ним ак ци ја ма ко је ми ор га ни зу је мо или уче ству је мо 
на њи ма. Став „нај бо љи или ни шта“ ни је баш ко ри стан и 
под сти ца јан. Не мо гу би ти сви пр ви на ли сти као са да Новак 
Ђо ко вић. Сва ка на гра да и сва ко при зна ње су зна чај ни за 
имиџ зе мље и за мо ти ва ци ју мла дих. Већ и са мо уче шће на 
ра зним би ла те рал ним, мул ти ра те рал ним ску по ви ма фе сти-
ва ли ма или так ми че њи ма до при но си да се љу ди и на ро ди 
по ве зу ју и раз у ме ју. Та лен то ва ни пи сци, умет ни ци, спор-
ти сти... нај бо љи су „ам ба са до ри“ сво је зе мље, твр ди Зо ран 
Ха мо вић, из да вач, је дан од за слу жних за наш успе шан на-
ступ у Лај пци гу, ко ји је и сам осми слио су ве нир „срп ски ле-
њир“. Др ве на да шчи ца са не јед на ким, не пре ци зним мер ним 
озна ка ма илу стру је раз ли чи те ар ши не ко ји ма се слу жи мо и 
по ка зу је, да уме мо и да бу де мо са мо кри тич ни и да се на ша-
ли мо на соп стве ни ра чун.

Пу но је вре ме на тре ба ло про  ћи да би се не ко на по кон се тио 
да брен ди ра, мо жда и нај ве ћи срп ски бренд, ра ки ју (шљи во-
ви цу). При вред на ко мо ра Бе о гра да ука за ла је на бе не фи те и 
по тен ци ја ле од брен ди ра ња овог пи ћа, а као пр ви ко рак на-
ве ла је из ме ну по сто је ћег За ко на о ра ки ји, узев ши у об зир да 
се 90 по сто про ме та овог пи ћа код нас оба вља на цр но. Пет-
на е стак про из во ђа ча по ме ну тог же сто ког пи ћа осно ва ло је 
гру па ци ју у са ста ву При вред не ко мо ре, с на дом да ће при ву-
ћи по тен ци јал не куп це на мно гим ино стра ним тр жи шти ма.

Ком па ни је и др жа ве мо гу да има ју огром ну ко рист од сна-
жног брен да и ње го вог им пли цит ног обе ћа ња ква ли те та. 
Ја ки и ква ли тет ни брен до ви успе шно се су протставља ју 
не ло јал ној кон ку рен ци ји и пла ги ја ту али, та ко ђе, успе шно 
брен ди ра ју и др жа ву из ко је по ти чу. „Тр жи ште на Ко со ву 
и Ме то хи ји про ба ло је да ко пи ра наш при звод, по мно ги-
ма, је дан од нај ве ћих брен до ва Ср би је, Бам би је ву пла зму. 
На кон из ве сног вре ме на, тр жи ште је до жи ве ло тек тон ске 
про ме не у ви ду не за до вољ ства та мо шњих по тро ша ча ко-
ји су од мах при ме ти ли раз ли ку у ква ли те ту ори ги нал ног и 
„ди вљег“ про из во да. Па ко ва ње и ам ба ла жа је у пот пу но сти 
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би ла инден тич на пра вој пла зми, али раз ли ка у ква ли те ту је 
би ла еви дент на. Не за до вољ ство  је би ло то ли ко да је глав-
ни за ступ ник „Бам би је ве пла зме“ на Ко со ву и Ме то хи ји, 
данима мо рао да се огла ша ва у ме ди ји ма о то ме где се мо же 
на ба ви ти ори ги на лан срп ски бренд.“36

Да се Вал тер че шће по ја вљи вао на Тјен Ан Ме ну, ки не ско-
срп ски од но си не би се сво ди ли на пу ко оби ла же ње Шан га-
ја. Ки не зи су оп чи ње ни на шим Вла ди ми ром Ба том Жи во-
ји но ви ћем, по знат и као Вал тер, у нај мно го људ ни јој зе мљи 
све та. Осим што је бри љан тан глу мац, Ба та је оба вљао и 
функ ци ју по сла ни ка. Ба та Жи во ји но вић ужи ва огром ну по-
пу лар ност и искре но ди вље ње ме ђу Ки не зи ма. По ве зу ју ћи 
ве ко ви ма За пад и Ис ток, Ср би ја је ме сто на ко ме се су сре ћу 
и пре пли ћу ци ви ли за ци је, кул ту ре и ре ље фи. За то има иде ја 
да, као део ту ри стич ке по ну де, брен ди ра мо и на ше не ис ко-
ри шће не ар хе о ло шке ло ка ли те те.

За ра де не ких зе ма ља, у ве ли кој ме ри, за ви се од ту ри зма, па 
су оне раз ви ле со фи сти ци ра ну ту ри стич ку ин фра струк ту ру. 
Мно ге зе мље за ко је би се то по нај ма ње мо гло ре ћи ве о ма се 
осла ња ју на ту ри зам. На при мер, Но ви Зе ланд ост вару је свој 
нај ве ћи де ви зни при лив од ту ри зма. Ме ђу тим, по сто ји опа-
сност да зе мље ко је се осла ња ју на тра ди ци о нал ни ту ри зам 
по ста ну тр жи шна ро ба, ко ју оштра кон ку рен ци ја у це на ма 
на го ни да при вла че све ве ћи и ве ћи број ту ри ста ко ји тро ше 
све ма ње и ма ње. „Ал тер на тив но ре ше ње за др жа ве је да ди-
фе рен ци ра ју се бе као по тро шач ке брен до ве, на гла ша ва ју ћи 
сво ју умет ност, кул ту ру, исто ри ју, хра ну, ар хи тек ту ру, раз не 
пре де ле и де сти на ци је и дру ге је дин стве не ка рак те ри сти ке 
пу тем со фи сти ци ра них пред ста ва.“37

По ли тич ка не ста бил ност ве о ма не га тив но ути че на ту ри зам 
јед не зе мље и од вра ћа ње по тен ци јал них по се ти ла ца. Ве ли-
ки гу би ци ко је је пре тр пе ла бив ша Ју го сла ви ја, са мо је је-
дан од мно го број них при ме ра. Фун да мен та ли стич ко на си-
ље у Ка шми ру и не дав на по ли тич ка не ста бил ност у Егип ту 
има ли су за по сле ди цу по нов ну про це ну тих де сти на ци ја од 
стра не вла да и пру жа о ца и кон зу мен ата ту ри стич ких услу га. 
Фи нан си ј ска не ста бил ност Грч ке и страх од про те ста, не-
ста ши ца нафт них де ри ва та и слич но, си гур но ће не га тив но 
ути ца ти ка ко на имиџ и, самим тим, на ту ри зам.38

36 Јо ва но вић, О. (25.7. 2011) РТС - ју тар њи про грам, 1 ка нал
37 Olins, W., нав. де ло, стр. 160.
38 Да шић, Д. (2013) Брен ди ра ње де сти на ци ја Ко смај и Ја го ди на, у: Ми то-

ло шки збо р ник 28, Ра ча: Цен тар за ми то лошке сту ди је Ср би је, стр. 488.
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Ме ђу тим, мо жда и нај ве ћи про блем у брен ди ра њу Ср би је 
пред ста вља „де мо граф ско по вла че ње“ ка ко у жи вој си ли та-
ко и на пу шта њу про сто ра.“Основ ни раз лог сма њи ва ња, не-
где и не ста ја ња по је ди них на ро да је сте ду хов но, мо рал но, 
по ли тич ко и со ци јал но по ср та ње.“39

За кљу чак

Кадa се по стиг не од ре ђе ни на пре дак у про це су брен ди ра ња 
др жа ва или на ци ја, по стиг не се про ме на ми шље ња о јед ној 
зе мљи у по зи тив ном кон тек сту. Ово ми шље ње не са мо да се 
мо ра одр жа ва ти, већ је нео п ход но и да се кон стант но и кон-
ти ну и ра но по бољ ша ва и оја ча ва по зи тив ним по ру ка ма. Пи-
та ње кон ку рент но сти иден ти те та, ими џа и ре пу та ци је не ке 
зе мље не под ра зу ме ва пар ци јал ност у крат ко роч ним, прак-
тич ним ци ље ви ма, и због то га не тре ба да бу де оста вље но 
ис кљу чи во у ру ка ма вла де, већ је ну жно укљу чи ти, по је ди не 
аген ци је, ор га ни за ци је и ин сти ту ци је на у ке и кул ту ре.

Јав на исту па ња, стал на ко му ни ка ци ја и при су ство на ме ђу-
на род ној сце ни део су оздра вље ња срп ског ду ха, од бра на 
до бре ре пу та ци је Ср би је, ње не кре а тив но сти и па ме ти, по-
врат ка ве ре у соп стве не вред но сти у ква ли тет, без об зи ра на 
ко јем ме сту „ле стви це“40 се зва нич но на ла зи мо, да ли смо у 
не кој обла сти на вр ху или на дну... Зе мље ко је же ле да за поч-
ну про цес брен ди ра ња или ре брен ди ра ња, мо ра ју, пре све-
га, да пре ду зму ко ра ке ка кре и ра њу по зи тив ног иден ти те та. 
Као што Тол стој ре че: „срећ не зе мље ли че јед на на дру гу“. 
Ср би ја мо же да усво ји стра те ги је брен ди ра ња др жа ве и на-
ци је слич не они ма ко је су већ ко ри шће не и про ве ре не од 
стра не успе шни јих, по зна ти јих и бо га ти јих зе ма ља. На по-
чет ку, по треб но је ство ри ти јед но рад но те ло, ко је би ко ор-
ди ни ра ло све мар ке тин шке ак тив но сти по пи та њу брен ди-
ра ња др жа ве и на ци је. Та рад на гру па би би ла са чи ње на од 
љу ди раз ли чи тих про фе си ја, ли де ра у сво јој стру ци. Ан холт 
твр ди да је вла сти та пер цеп ци ја ста нов ни штва о мар ки сво-
је др жа ве сна жан по кре тач спо ља шње сли ке. За тим, треба 
ура ди ти ис тр ажи ва ње на ко ји на чин се пер ци пи ра др жа ва 

39 Ба та ве љић, Д. (2008) Оп ста нак Ср би је и срп ског на ро да, Бе о град: Оп-
ста нак, стр. 17 (У Пр вом свет ском ра ту 1.900.000, а у Дру гом свет ском 
ра ту око 2.000.000 Ср ба је по ги ну ло. На по чет ку XVI II ве ка, Ср ба и Ру-
му на je би ло исто. Да нас Ру му на има 25 ми ли о на, а Ср ба је два де се так, 
од то га са мо 6 у ма ти ци. По чет ком  XX ве ка, Ен гле за и Ср ба је би ло при-
бли жно исто, а да нас Ен гле за има 50 ми ли о на. Та ра би ћи у „Кре ман ском 
про ро чан ству“, су оправдано упо зо ра ва ли на опа сност да ће сви Ср би да 
ста ну ис под јед не шљи ве. Не мо же те брен ди ра ти др жа ву или на ци ју ако 
не ма те љу де у тој др жа ви).

40 Na tion Brand In dex, Co un try Brands In dex, An holt-Gf K Ro per Na ti ons 
Brands In dex, Blo om Con sul ting, Grey World Wi de. Pla ce Brand и др.
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и на ци ја, шта дру ге зе мље ми сле о на ма. Све зе мље, сва ко-
днев но, у свет ша љу без број по ру ка путем кул ту ре, спо р-
та, различитих про из во да и услу га , по ли тич ких де шавања, 
дипло ма ти је, гра ди тељ ских по ду хва та, филм ске умет но сти 
и др. Мо ра се на пра ви ти стра те ги ја и кре ну ти са про ме на ма 
на свим ни во и ма, од бро шу ра, сло га на, по ру ка, сим бо ла, до 
то га да све што на ци ја про из во ди (би ло да се ра ди о про из-
во ди ма или услу га ма), бу де ко ор ди ни ра но и стра те шки ин-
те гри са но у јед ну це ли ну због тре нут не пре по зна тљи во сти. 

Ка да јед ном кре не про цес брен ди ра ња др жа ва и на ци ја он је 
не за у ста вљив, а мо ра се по че ти од сва ког по је дин ца у др жа-
ви, као што и на по ми ње Скот Бед бе ри, је дан од вр ху нских 
струч ња ка у обла сти брен ди ра ња, ко ји је у мо ру де фи ни-
ци ја, у ко ји ма сва ко од ау то ра из обла сти брен ди ра ња по-
ла зи од сво је пре ми се, дао нај јед но став ни ју де фи ни ци ју, да 
је брен ди ра ње: „Kада не што са свим обич но уна пре ђу је мо и 
по бољ ша ва мо та ко да оно по ста је вред ни је и сми сле ни је“.

По ред не ус кла ђе них и не до вољ но до брих мар кен ти шких 
ак тив но сти на по љу брен ди ра ња, по сто ји још је дан ве ли-
ки про блем. Де мо граф ски по да ци го во ре да је си ту а ци ја у 
Ср би ји ви ше не го алар мант на. По мно гим про це на ма, Ср-
би ја на го ди шњем ни воу гу би ве ли ки број ста нов ни ка. Ако 
се та ко на ста ви, ве ро ват но и пи та ње брен ди ра ња др жа ве и 
на ци је из гу би ће сми сао.
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BRANDING OF COUNTRIES AND NATIONS

Abstract

A growing number of countries are beginning to understand the 
importance and the necessity for country branding and taking care of 
their global image and reputation. Having realized that a good name 
and a positive image affect not only the number of tourist arrivals but 
also the investments, products, award of various sports and cultural 
events etc, as of lately countries have started addressing these issues 
more seriously. Special agencies and institutes have been established 
which use the latest marketing methods and integrated marketing 
channels for promotion. Governments which strive to rebrand their 
countries, remodel the image or build a new positive identity of their 
nation must have a clear vision of what they want to achieve, where 
the country stands now, where they want it to stand, and must try to 
integrate all efforts, policies and communications towards the rest of 
the world. It is with considerable delay that Serbia has understood the 
real impact of lobbying and engaging lobbyist firms in preparing and 
passing decisions of significance to the international political scene, and 
partially due to the delay, it has suffered great economic and political 

damage over the last decade and a half of its history. 

Key words: brand, image, differentiation, Serbia
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КУЛТУРАИНАСИЉЕ: 
САМООПИСИВАЊЕ 

СЕМИОСФЕРНОГЈЕЗГРАИ
ДРУШТВЕНОНАСИЉЕ

Са же так: Пред мет ра да су аспек ти дру штве ног на си ља као кул-
ту ро ло шког зна ка у ли те рар ном хро но то пу. Фе но ме ни су раз мо-
тре ни у се ми о тич ком кљу чу, с по зи ци је те о ри је о се ми ос фе ри с 
до ми нан том на не е ла стич ним се ми ос фер ним је згри ма кул ту ре. 
Ак це нат је на ис тра жи ва њу на си ља ко је кул ту ра про из во ди као 
са мо бе збед но сни ме ха ни зам, да кле као ре ци див соп стве не са мо-
за шти те. Ана ли за је осли ка на при ме ри ма из све вре мен ске Ан дри-
ће ве про зе по гра нич ног ти па. На фо ну стра да ња Бо сне у хи ја ту 
три ју ца ре ви на, ја сно су из ди фе рен ци ра не бит не раз ли ке пре ма 
при ро ди со ци јал ног на си ља ко је про ис ти чу из раз ли ка у са мо о-
пи си ва њу кул ту ра Ис то ка и За па да. Бит но из ме ње ни стан дар ди 
Евро пе у ко рист ху ма ни за ци је прав не нор ме и рат не ети ке у 19. 
ве ку – до при не ли су то ме да се за о ста ла прак са окрут ног на си-
ља ти мар ског тур ског си сте ма у Евро пи но во га до ба до жи вља ва 
као вар вар ство и не ци ви ли зо ва ност и да те жи то ме да бру тал-
но на си ље ели ми ни ше из ле ги тим них стан дар да са мо о пи си ва ња 
европ ске кул ту ре.

Кључ не ре чи: кул ту ра, на си ље, се ми ос фер но: са мо о пи си ва ње, 
пери фе ри ја, аси ме три ја 

СОФИЈА М. КОШНИЧАР
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Пре ам бу ла:1 Ин те лек ту ал на исто ри ја чо ве чан ства мо же се 
по сма тра ти као бор ба за пам ће ње, је згро ви то и сли ко ви-
то ис ти че Ју риј М. Лот ман (Юрий Ми хайло вич Лот ман) у 
ду ху сво га схва та ња кул ту ре ко ја је у нај оп шти јем сми слу 
„си стем це ло куп не не на след не ин фор ма ци је, на чин ње не 
ор га ни за ци је, аку му ла ци је, чу ва ња и пре но ше ња на по том-
ство“2. Раз не со ци јал не и исто риј ске гру пе „бо ре ћи се за ин-
фор ма ци ју, те же да је мо но по ли зу ју. Сред ства ко ја се при 
том ко ри сте ко ле ба ју се из ме ђу тај них тек сто ва и ко до ва [...] 
и ства ра ња дез ин фор ми шу ћих тек сто ва“3. За па жа се да је у 
тим про це си ма при су тан ви сок сте пен не то ле ран ци је пре-
ма дру га чи јем, ал те ри тет ном - пре ма струк ту ра ма ко је ни су 
у скла ду са „твр дим“ пра ви ли ма ак ту ел не кул ту ре, узу си ма 
ње ног са мо о пи си ва ња и ета бли ра ња. Да кле, углав ном је ту 
реч о ма ње-ви ше на сил ном опе ри са њу по ме ну тим си сте мом 
ин фор ма ци ја. Оне су на ро чи то има нент не не е ла стич ним 
се ми ос фер ним је згри ма кул ту ре ко ји соп стве но са мо о пи-
си ва ње по чи њу уни шта ва њем пам ће ња, бри са њем „ту ђих“ 
тек сто ва и за бо ра вља њем ве за са дру го сти, са ал те ри те том. 
Та кво се ми ос фер но је згро кул ту ре, ме ха ни зми ма са мо о пи-
си ва ња, уни шта ва и чи сти све оно што ефи ка сно не по др жа-
ва иден ти тет соп ства, по пут тек сто ва са пе ри фе ри је се ми ос-
фер ног је згра, или спо ља шњег дез ор га ни зо ва ног про сто ра. 
Ри гид ни об ли ци са мо о пи си ва ња је згра и ње го вог ета бли-
ра ња, с до ми нан том на на си љу, на ро чи то су упе ча тљи ва и 
ин ди ка тив на у се ми ос фер ним је згри ма ко је од ли ку је то-
та ли тар ни тип кул ту ре4. У ве зи с тим, по жељ но је ис та ћи 
да се у кул ту ра ма ко је су ме ђу соб но слич не, се ми ос фер но 

1 Ис тра жи ва ње на ко ме је за сно ван овај рад спро ве де но је у окви ру про-
јек та Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње у срп ској књи жев но-
сти (број 178005), ко ји се, под ру ко вод ством проф. др Го ра не Ра и че-
вић, спро во ди на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, уз фи нан сиј ску по моћ Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз воја Ре пу бли ке Ср би је. 

2 Лот ман, Ј. М. (1974) Огле ди из ти по ло ги је кул ту ре, Тре ћи про грам Ра-
дио Бе о гра да бр. 4, је сен, стр. 439-489.

3 Исто, стр. 443.
4 По сто ји зна тан оп сег ка рак те ри сти ка то та ли рар них си сте ма ко је су се  

кроз ди ја хро ниј ску пер спек ти ву по ка за ле као ин ва ри јант не, за јед нич ке 
осо би не. Ука жи мо са мо на оне ко је чи не пред мет ни оквир ана ли зе ово га 
ра да: вла да ју ћа иде о ло ги ја/ве ра; не по сто ја ње де о бе вла сти: за ко но дав-
на, из вр шна и суд ска власт ни су не за ви сне и одво је не јед не од дру гих 
не го се на ла зе у ру ка ма ди кта то ра или до ми нант не пар ти је; ус кра ћи ва-
ње, или кр ше ње људ ских пра ва, ре пре си ја по је дин ца и гу би так лич них 
сло бо да, по пут  сло бо де ве ро и спо ве сти; вла да ри (дик та тор, пар ти ја) по-
ку ша ва ју да над гле да ју ста нов ни штво сво је др жа ве, та ко да по је дин цу 
од у зи ма ју про стор за при ват ност; ми ли та ри зам у сва ко днев ном жи во ту 
ста нов ни штва, агре сив на спољ на по ли ти ка; раз ви ја ње ра да тај не или 
по ли тич ке по ли ци је, ра ди кон тро ле ста нов ни штва, при ме на ме то да за-
стра ши ва ња, хап ше ња, вр ше ње ре пре си ја ста нов ни штва; ка жња ва ње 
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самоопи си вање, на чел но, од ви ја по прин ци пи ма мо ду лар но-
сти5. Пре ма то ме, ко ли ко год да су не е ла стич на кул тур на се-
ми ос фер на је згра, по пут де спот ских, то та ли тар них си сте ма, 
на из глед раз ли чи та у сво јој по јав но сти, у њи хо вом са мо о-
пи си ва њу и ета бли ра њу се у би ти ре ком би ну ју слич ни или 
исто вет ни мо ду ли - кул тур ни обра сци, чи ја слич ност по ста-
је пре по зна тљи ва ду бин ском ана ли зом. Да кле, за ни мљи вост 
пред ста вља спо зна ја да су при ро да и ква ли тет ме ха ни за ма 
са мо о пи си ва ња је згра то та ли тар них кул ту ра у осно ви слич-
ни: ета бли ра ју се по ис тој ма три ци на си ља, без об зи ра на то 
да ли је реч о не ком та квом је згру из исто риј ске ди ја хро ни је/
син хро ни је, или о фик ци о нал ној дис то пи ји. 

Ка пред ме ту ис тра жи ва ња. Ти пич ни ме ха ни зми на си ља 
и тор ту ре, као из раз са мо за шти те ап со лу ти стич ких, се ми-
ос фер них је зга ра, очи глед ни су у по гра нич ној про зи6 ка ква 
је, при ме ри це Ан дри ће ва, у ко јој је Бо сна не ко ли ко ве ко-
ва пе ри фе ри ја Ото ман ске им пе ри је. На и ме, вре ме об у хва-
ће но Ан дри ће вом исто риј ском про зом ве за но је за пе ри од 
вла да ви не ау то ри тар них си сте ма у Евро пи и Осман лиј ском 
цар ству. То је бит но, ка рак те ри стич но оп ште ме сто ко је ана-
ли зом раз от кри ва из ве сне за јед нич ке ка рак те ри сти ке са мо-
о пи си ва ња не е ла стич ног се ми ос фер ног је згра то та ли тар ног 
ти па. На си ље је има нен тан и кон стан тан ме ха ни зам угра ђен 
у срж ин сти ту ци ја са мо о пи си ва ња ау то крат ских кул тур них 
си сте ма. Та ко је на си ље над по је дин цем и ко лек ти вом, те 
ње го ви мно го број ни пси хо-фи зич ки об ли ци - mo dus pro ce-
den di прак се та квих се ми ос фер них је зга ра. При ро да вла да-
ви не Пор те на Бал ка ну и Бо сни у би ти оста је не про ме ње на 
ви ше ве ко ва. Ме ђу тим, Бо сна је исто вре ме но и по гра нич ни 
про стор др жа ва хаб збур шке и фран цу ске кру не ко је су сво-
ју ап со лу ти стич ку при ро ду опле ме ни ле те ко ви на ма про све-
ти тељ ства и гра ђан ско-бур жо а ске, фран цу ске, ре во лу ци је. 
У хи ја ту три ју ца ре ви на, да кле, с ра зно ли ким исто риј ским 
и кул тур ним ва ри је те ти ма, у ко је су те мељ но утка не хри-
шћан ска ка то лич ка и ор то док сна ве ра, ислам ска ве ро и спо-
вест, као и сви дру ги бит ни аспек ти раз ли чи тих кул ту ра - та 
по гра нич на по зи ци ја умно го ме је од ре ђи ва ла суд би ну Бо-
сне, ње них жи те ља, као и њи хо ве сло же не од но се. Исто вре-
ме но, на фо ну ње ног стра да ња, ја сно су се из ди фе рен ци ра ле 

ди си ден ата (кон цен тра ци о ни ло го ри, гу ла зи, по ли тич ка ро би ја, му че ње) 
и дру го. 

5 Мо ду лар ност мо же мо са гле да ти као ге не ра ли за ци ју, прин цип ства ра ња 
раз ли чи тих струк ту ра по мо ћу јед ног или ви ше ба зич них еле ме на та – 
мо ду ла. Пре ма: Ja blan, S: Mo du la rity in Sci en ce and Art, Vi sual Mat he ma-
tics, 4. 1. 2002. http://www.mi.sa nu.ac .yu/vi smath/ja blan/co ver.ht m 

6 Лот ман, Ю. М. (1992) Се ми о ти ка культуры: O се ми ос фе ре. Статьи по 
се ми о ти ке и то по ло гии культуры, том I Тал лин, Алек сан дра, 14
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бит не раз ли ке у са мо о пи си ва њу кул ту ра Ис то ка и За па да, те 
њи хо вог раз ли чи тог од но са пре ма при ро ди на си ља, му че-
њу, ши ка ни ра њу и по ни жа ва њу пот чи ње них, или оних ко ји 
кр ше нор ме са мо о пи си ва ња се ми ос фер ног је згра. Сто га је 
ана ли за, у на зна че ном  се ми о тич ком кљу чу, осли ка на при-
ме ри ма из све вре мен ске Ан дри ће ве про зе по гра нич ног ти па 
(Трав нич ка хро ни ка, На Дри ни ћу при ја и Омер па ша Ла тас). 

Аси ме три ја се ми ос фер ног је згра и пе ри фе ри је. Се ми-
ос фе ра7 се у прак си про у ча ва као це ло куп ност од но са тек-
стов них и ван тек стов них (кон тек сту ал них) се ми о тич ких  
струк ту ра (тек сто ва) у њи хо вој син хро ниј ској и ди ја хро ниј-
ској ко му ни ка ци ји. „Нај круп ни је струк ту ре се ми ос фе ре су 
кул ту ре и ци ви ли за ци је“.8 Ан дри ће ва по гра нич на про за те-
мељ но све до чи о су сре ту и су да ру раз ли чи тих кул ту ра на 
Бал ка ну. Ро ма ном На Дри ни ћу при ја об у хва ћен је пе ри од од 
не ко ли ко ве ко ва вла да ви не Пор те над Бо сном, док је у Трав-
нич кој хро ни ци тај пе ри од осман лиј ске вла да ви не знат но су-
жен на ин тер вал од по чет ка 1807. до 1814. године, та ко зва на 
„кон зул ска вре ме на“. Основ ни тип ор га ни за ци је дру штва 
Осман лиј ске вла да ви не у до ба ко је је об у хва ће но Ћу при јом 
и Хро ни ком од ли ку је ти мар ски си стем9. С аспек та се ми-
ос фер них ви зу ра по себ но су ин те ре сант на “кон зул ска вре-
ме на” ка да се у Бо сни су че ља ва ју три до ми нант не кул ту ре, 

7 Се ми ос фе ра (грч. se me ion-знак + sfa i ra –лоп та) озна ча ва це ло куп ност  
ин тер ак ци је свих мо гу ћих ко му ни ка ци ја, с аспек та чо ве ко ве пар ти ци-
па ци је у њи ма;  по јам је 1984. го ди не ар ти ку ли сао и кон цепт се ми ос фе ре 
раз вио Ју риј Ми хај ло вич Лот ман (Юрий Ми хайло вич Лот ман) ана лог но 
пој му би ос фе ра  В. И. Вер над ског (Вер над ский).

8 Лот ман, Ю. М (1992) Се ми о ти ка культуры: O се ми ос фе ре. Статьи по 
се ми о ти ке и то по ло гии культуры, том I, Тал лин, ,,Алек сан дра” http://
www.gu mer.in fo/bi bli o tek_Buks/Cul tu re/Lotm/in dex.ph p.> 06.02.2010.

9 Ти мар ско-спа хиј ски си стем: на зив за вој но-фе у дал ну ор га ни за ци ју 
Осман лиј ског цар ства од 14. до 19. ве ка. То ни је са мо об лик од но са у 
по љо при вре ди, већ је и вид ор га ни за ци је вој ске-ко њи це (спа хи ја), као и 
об лик др жав не упра ве. Сво зе мљи ште је у ру ка ма сул та на ко ји га мо же, 
по сво јој во љи, из но ва пре кра ја ти и до де љи ва ти спа хи ја ма по за слу зи. 
Тај оба ве зу ју ћи по клон зе мљи шног по се да (ти мар) био је уо би ча је на 
прак са у Евро пи и Ана до ли ји. На и ме, основ не ору жа не сна ге Ото ман-
ско га цар ства би ле су: ре гу лар на вој ска ко ју је ди рект но пла ћа ла ото ман-
ска др жа ва, а са сто ја ла се од ја њи ча ра (ре гу лар не пе ша ди је) и стал но 
пла ће не ко њи це, по зна те под на зи вом спа хи је Пор те (Пор та – тра ди ци-
о на лан на зив цар ске вла де у Истам бу лу). Мо дел та квог ау то крат ског хи-
је рар хиј ског са мо о пи си ва ња при ме њи ван је од вр ха дру штве не ле стви-
це до ње но га дна, где се на ла зи обес пра вље на ра ја, за ви сна од спа хи ја и 
с мно гим ма те ри јал ним на ме ти ма, све до дан ка у кр ви (пла ћа ње дан ка 
у де ча ци ма по зна том под тур ским на зи вом аџа ми-оглан или de vo ir me/
dev sir ma: ску пља ње) ко јим се по пу ња ва ла сул та но ва нај вер ни ја вој ска 
– ја њи ча ри. У 15. и 16. ве ку си стем devsirme је био у пу ном за ма ху;  уки-
ну та је у пр вој по ло ви ни 17. ве ка, али је то у исто ри ји хри шћан сог све та 
на Бал ка ну под тур ском вла да ви ном, остао нај те жи и нај бол ни ји на мет. 
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ка да у Трав ни ку, глав ном се ди шту Бо сне под тур ском вла да-
ви ном, бо ра ве кон зу ли са За па да - фран цу ски и ау стриј ски. 
То је вре ме ка да су на европ ској по ли тич кој сце ни: На по ле-
о но ви ра то ви, у Ца ри гра ду ре фор ме Се ли ма III, Бо сна и Ср-
би ја под тур ском оку па ци јом, на род не бу не и устан ци (Пр ви 
срп ски уста нак у Ср би ји), а Ау стри ја у там пон зо ни и на 
ди рект ним гра ни ца ма, из ме ђу Фран цу ске и Тур ске, бра ни 
сво је ин те ре се на Бал ка ну. Оту да је то ро ман о су че ља ва њу, 
су да ру нај до ми нант ни јих се ми ос фер них тек сто ва (кул ту ра), 
тач ни је нај ја чих се ми ос фер них је зга ра на Бал ка ну. О по ку-
ша ји ма ме ђу соб ног ди ја ло га два та ко раз ли чи та све та - Ис-
то ка и За па да.

За ко ни тост уну тра шње ор га ни за ци је се ми ос фе ре је фор ми-
ра ње је згра/је зга ра се ми ос фе ре и, у од но су на ње га или ви-
ше њих, се ми ос фер не пе ри фе ри је. У је згру се очи ту ју до ми-
нант ни се ми о тич ки си сте ми, по твр ђе ни и ета бли ра ни тзв. 
ин сти ту ци ја ма са мо о пи си ва ња – уре ђи ва ња се ми ос фер ног 
про сто ра по свим аспек ти ма ин те гри са ња кон крет не кул ту-
ре; при ме ри це: еко но ми је, по ли ти ке, пра ва, ети ке, обра зо-
ва ња, ле че ња, сти ла сва ко днев ног жи во та, при род ног је зи ка 
по мо ћу ко је г кон крет на кул ту ра вр ши сво је ета бли ра ње и 
дру го10. На и ме, са мо о пи си ва ње, у сми слу са мо и ден ти фи ка-
ци је, си стем ског и си сте ма тич ног озна ча ва ња и ета бли ра ња 
са мо свој но сти је нај ви ша фор ма струк ту ри ра ња се ми о тич-
ког си сте ма, а то под ра зу ме ва ства ра ње сло же не мре же ме та-
струк тур них са мо о пи са (гра ма ти ке), ко ди фи ка ци ју оби ча ја, 
прав них, етич ких и дру гих нор ми ко је су у функ ци ји са мо о-
пи си ва ња тог се ми о тич ког про сто ра (кул ту ре): је дан од де-
ло ва се ми ос фе ре, по пра ви лу онај ко ји је из струк ту ре са мо-
га је згра, у про це су са мо о пи си ва ња ства ра сво ју гра ма ти ку 
и ко ди фи ка ци ју, а за тим се ус по ста вља ју ме ха ни зми по ку-
ша ја да се те нор ме што ви ше про ши ре по се ми ос фе ри. Та ко 
пар ци јал на гра ма ти ка јед ног се ми о тич ког про сто ра се ми ос-
фе ре, те жи да по ста не ме та је зи ком опи си ва ња це ле се ми ос-
фе ре11. Због то га је се ми о тич ки про стор је згра се ми ос фе ре, 
по пра ви лу, нај ма ње флек си би лан и нај и нерт ни ји на про ме-
не и но ве са др жа је, док су пе ри фе ри ја се ми ос фер ног је згра 
и ње ни гра нич ни про сто ри флек си билнији, адаптабил ни ји и 
про пу стљи ви ји за но ве ко му ни ка те. Указа на раз ли ка из ме-
ђу цен тра и пе ри фе ри је се ми ос фе ре дефини ше, у на зна че-
ном сми слу, још јед ну ка рак те ри стику семи ос фере – ње ну 

10 Лот ман, Ю. М (1992)  Се ми о ти ка культуры: O се ми ос фе ре. Статьи по 
се ми о ти ке и то по ло гии культуры, том I Тал лин, Алек сан дра, стр. 20. 

11 Исто, стр. 21.
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асиме трич ност12. Да кон кре ти зу је мо: у „кон зул ска вре ме-
на“ о ко ји ма Ан дрић све до чи, сва три се ми ос фер на је згра 
(тур ско, ау стриј ско, фран цу ско) су ау то ри тар но ко ди ра-
на13, са не при ко сно ве ним су ве ре ном на вр ху, али је, исто-
вре ме но, са мо о пи си ва ње, у свим сфе ра ма ета бли ра ња тих 
се ми ос фер них је зга ра, вр ло раз ли чи то. 

Власт бит но пар ти ци пи ра у са мо о пи си ва њу се ми ос фер ног 
је згра. Ме ђу тим, без об зи ра на вр сту ле ги ти ми те та вла сти, 
се мис фер но је згро, по пра ви лу, те жи да што рав но мер ни је 
ета бли ра и про ши ри еле мен те соп стве ног са мо о пи си ва ња 
по це лој струк ту ри свог се ми ос фер ног про сто ра и да га хо-
мо ге ни зу је. У прак си се, ипак, иде ал на хо мо ге ни за ци ја не 
до се же. Сто га се и у том сми слу го во ри о аси ме трич но сти 
се ми ос фер них струк ту ра, по го то во на ре ла ци ји се ми ос фер-
но је згро-пе ри фе ри ја. Тур ско ау то ри тар но14 се ми ос фер но 
је згро је вла да ју ће кул тур но је згро у Бо сни и на Бал ка ну. На 
сво јим гра ни ца ма су че ље но је са два, та ко ђе, моћ на ау тори-
тар на се ми ос фер на је згра, ау стриј ским15 и фран цу ским, ко-
ја су у стал ним ме ђу соб ним ри вал ским од но си ма. Оба су 

12 Лот ман, Ю. М. (1992) Асим ме трия и ди а лог. Статьи по се ми о ти ке и 
то по ло гии культуры, том I, Тал лин, Алек сан дра, стр. 47.

13 Ау то ри тар ност - дру штве ни од нос ко ји до ми нант но фа во ри зу је по-
што ва ње ау то ри те та вла сти али и по је ди них лич но сти као не при ко сно-
ве них ар би та ра у свим зна чај ним пи та њи ма ва жним за со ци јал ну ор га-
ни за ци ју жи во та, ин сти ту ци је и по ли ти ку. Из то га про ис ти че трај на и 
ра ди кал на не јед на кост уче сни ка у дру штве ном жи во ту и њи хо ва не мо-
гућ ност да сло бод но ис ка зу ју и за до во ља ва ју сво је по тре бе и ин те ре се. 
Ова кав си стем вред но сти нај че шће се оства ру је при нуд ним сред стви ма 
пре ко др жав них ин сти ту ци ја и ор га на, по ли тич ких стра на ка, вер ских 
гру па, си сте ма обра зо ва ња или би ло ко јих дру гих гру па за при ти сак.

14 Осман лиј ско цар ство је ве ко ви ма би ло уре ђе но на прин ци пи ма ау то-
кра ти је с не при ко сно ве ном вла шћу и мо ћи сул та на, као вр хов ног по-
гла ва ра Цар ства. У кон тек сту ово га ра да, бит но је ука за ти на то да је, 
без об зи ра на раз ли чи те дру штве не и по ли тич ке про ме не ус по ста вља не 
ти мар ским си сте мом и тан зи мат ским ре фор ма ма – при ро да вла сти у 
Осман лиј ском цар ству оста ла не про ме ње на - ау то крат ска. Та кву тур ску 
власт у Бо сни и њој су сед ним зе мља ма, опи су је Иво Ан дрић у сво јој 
исто риј ској про зи.  

15 Ап со лут на мо нар хи ја у свом спе ци фич ном об ли ку, про све ће ном (бе-
не во лет ном) ап со лу ти зму – озна ча ва об лик вла сти у ве ћи ни др жа ва у 
Евро пи 18. ве ка (при ме ри це, хаб збур шка и фран цу ска власт) чи ји су 
вла да ри, ма ње-ви ше, при хва ти ли иде је про све ти тељ ства, нај че шће те-
ме ље не на ра ци о на ли зму, те на сто ја ли да их при ме не у прак си кроз низ 
ре фор ми ко ји ма је, у ве ћој или ма њој ме ри, уво ђе на сло бо да ве ро и спо-
ве сти, сло бо да из ра жа ва ња, пра во вла сни штва, сло бод на тр го ви на и сл. 
Те мељ ну прак су про све ће ни ап со лу ти зам спо зна је под вла да ви ном Ма-
ри је Те ре зи је I (1740-1780), ка сни је ње ног си на Јо си па II (1780-1790). 
По треб но је ис та ћи да је Јо сип II, на кон по се те Фран цу ској, упо зна ју ћи 
но ве на чи не жи во та, по пут ре пу бли кан ства, од лу чио да и у сво јој др жа-
ви спро ве де не ке де мо крат ске ре фор ме (уки нуо је смрт ну ка зну и дру-
го). 
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до ми нант но обе ле же на и ко ди ра на хри шћан ском кул ту ром, 
али и бит ним раз ли ка ма у дру гим аспек ти ма са мо о пи си-
ва ња (еко но ми ја, је зик, оби чај на и прав на нор ма...). Та два 
је згра, на ро чи то Ау стри ја, има ју стал не ин те ре сне пре тен-
зи је да про ши ре ме ха ни зме са мо о пи си ва ња сво га се ми ос-
фер ног је згра на Бал кан и Бо сну. Ибра хим-па шин теф те дар 
Та хир-бе г, у јед ном раз го во ру са Да ви лом, ис ти че да стал-
ним ра то ви ма, ко је хри шћа ни из ме ђу се бе во де у Евро пи, 
са мо пот по ма жу ши ре ње ислам ске ве ре: „[...] ислам се [...] у 
Евро пи одр жао [...] бла го да ре ћи ме ђу соб ним ра то ви ма хри-
шћан ских др жа ва“16.

У од но су на се ми ос фе р но је згро Тур ске им пе ри је са цен-
тром у Ца ри гра ду, Бо сна је ње го ва се ми ос фер на пе ри фе-
ри ја где Пор та, по се ми ос фер ним узу си ма, на сто ји да што 
до след ни је ета бли ра еле мен те соп стве ног са мо о пи си ва ња. 
Тур ско се ми ос фер но је згро до ми нант но је ко ди ра но ислам-
ском ре ли ги јом, ко ја је те мељ ње го вог са мо о пи си ва ња у 
свим сег мен ти ма кул ту ре. Пр во бит но до ми нант но хри-
шћан ско, а по том под  ви ше ве ков ном тур ском вла да ви ном и 
узу си ма са мо о пи си ва ња тур ског је згра, до брим де лом исла-
ми зи ра но, ау тох то но је згро Бо сне се рас па ло, рас то чи ло, а 
оста ло увек не до вољ но адап ти ра на, не до вољ но аси ми ло ва-
на, зна чи не до вољ но пот чи ње на пе ри фе ри ја се ми ос фер ног, 
тур ског је згра. Бу ду ћи у не по сред ним, фи зич ким ве за ма са 
се ми ос фер ном пе ри фе ри јом ау стриј ског је згра, она је и под 
ње ним кул тур ним ути ца ји ма. У по ме ну том кон тек сту су че-
ља ва ња раз ли чи тих и ра зно род них се ми ос фер них кул тур-
них је зга ра и њи хо вих пе ри фе ри ја, у Бо сни по себ но би ва ју 
из ра же не нај ра зли чи ти је не хо мо ге но сти мно го број них суб-
струк ту ра ка ко је зга ра та ко и пе ри фе ри ја што је, и ина че, 
ин ва ри јант на ка рак те ри сти ка се ми ос фер ног про сто ра.  

На си ље – има нент но са мо о пи си ва њу осман лиј ског се-
ми ос фер ног је згра. Ета бли ра ње и по твр ђи ва ње мо ћи не-
ког се ми ос фер ног је згра је ди на ми чан про цес с тен ден ци јом 
екс пан зи је на цео се ми ос фер ни про стор и стал ног по ме ра-
ња сво је се ми ос фер не пе ри фе ри је. Спро во ди се ин ста ли-
ра њем ин сти ту ци ја са мо о пи си ва ња се ми ос фер ног је згра у 
свим сег мен ти ма кул ту ре, али је то спро во ђе ње не у јед на че-
но и не хо мо ге но у по је ди ним се ми ос фер ним суб струк ту ра-
ма. До ми нант но обе леж је ета бли ра ња не е ла стич ног се ми ос-
фер ног је згра је те мељ но ин ста ли ра ње ме ха ни за ма на сиља17. 

16 Ан дрић, И. (1988) Трав нич ка хро ни ка, Бе о град: Про све та, Са ра је во: 
Свје тлост, стр. 340. 

17 Лот ман, Ю. М (1992) Ди на ми че ская мо дель се ми о ти че ской си-
стемы. Статьи по се ми о ти ке и то по ло гии культуры, том I, Тал лин, 
Александра, стр. 93.  
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Упра во то чи ни и вла да ју ће тур ско се ми ос фер но је згро у 
Бо сни, зва нич но спро во де ћи власт, оли че ну, пре све га, у ин-
сти ту ци ја ма ве зи ра, вој ске и ислам ске ве ре. Чим на гра ни ци 
ета бли ра ног се ми ос фер ног је згра по пу сте ме ха ни зми са мо-
о пи си ва ња (при ме ри це ра зним уступ ци ма дру гим се ми ос-
фер ним тек сто ви ма: кул ту ра ма, оби ча ји ма ста ро се де ла ца), 
је згро по ку ша ва да сво је опи си ва ње из но ва по твр ди и оја-
ча но вим, ри гид ни јим ме ха ни зми ма на си ља и ри гид ни јим 
ин сти ту ци ја ма, у овом кон тек сту, нај че шће но вим ве зи ром, 
ко ји, су ро ви јим ме то да ма по твр ђу ју моћ ин сти ту ци је вла сти 
ета бли ра ног је згра Пор те. Ве зи ри има ју раз ли чи те сти ло ве 
вла да ња, али су раз ли ке у ни јан са ма, а не су штин ске при ро-
де по кри те ри ју му окрут но сти пре ма они ма ко ји се су прот-
ста вља ју ета бли ра њу вла да ју ћег тур ског кул тур ног је згра. 
Ра ја је осе ћа ла да је Ху среф Мех мед-па ша имао нај мек ше 
ме то де, ко је су по ста ја ле све го ре и го ре до ла ском Ибра хим-
па ше и по том Си лик тар Али-па ше. Си лик тар Али-па ша, да 
би ја сно по ка зао сво је на ме ре да без у слов но за ве де ред у 
Бо сни и по твр ди моћ тур ског је згра на ње го вој пе ри фе ри-
ји - сти же у Трав ник без чи нов ни ка и по слу ге „сам и го ко 
хај дук у шу ми“18, али са хи ља ду две сто ти не на о ру жа них 
Ар на у та и два то па; пред њим је ишао глас „не у ра чун љи вог 
кр во ло ка и нај сви ре пи јег ве зи ра у Ца ре ви ни“19. Али-па ша 
при ме њу је стал на за стра ши ва ња, хап се ћи Је вре је и углед ни-
ке, а по на че лу да се „друк чи је раз го ва ра са чо ве ком ко ји је 
јед ну ноћ про вео у за тво ру“20. Ис ти че: „И за нај твр ђу гла ву 
има са бља [...] Гла ве су на ва шим ра ме ни ма, са бља је у мо јој 
ру ци, а цар ски фер ман ми је под ја сту ком. Пре ма то ме нек 
се вла да [...] сва ки ко ји хо ће да хљеб је де и да се сун ца на-
гле да“21. У од но су на свог прет ход ни ка, Али-па ша по ку ша ва 
да до след ни је спро во ди на сил не ме то де вла да ви не ко је су 
има нент не ви ше ве ков ном ти мар ском си сте му се ми ос фер-
ног је згра Пор те.

Тур ско се мис фер но је згро и на сил на хо мо ге ни за ци ја 
пе ри фе ри је. Се ми ос фе р ни фе но мен оли чен у то ме да  не-
е ла стич но то та ли тар но се ми ос фер но је згро ин си сти ра на 
то ме да ма ње-ви ше на сил но ин ста ли ра и по твр ђу је са мо о-
пи си ва ње у свим сво јим сег мен ти ма и на свим сво јим ни-
во и ма22 та ко ђе се ја сно очи ту је у Трав нич кој хро ни ци. Тур-
ска сво је окрут не ме ха ни зме вла да ви не при ме њу је по це лој 

18 Ан дрић, И. (1988) Трав нич ка хро ни ка, Бе о град: Про све та, Са ра је во: 
Свје тлост, стр. 389. 

19 Исто, стр. 389.
20 Исто, стр. 391.
21 Исто, стр. 393.
22 Лот ман, Ю. М. нав. де ло, стр. 98.
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хијерархи ји социјал не ле стви це по чев од сво јих ве зи ра ко ји 
су од слу жи ли сво је, па све до ра је. Ве зи ри и дру ги по да ни ци 
Ото ман ске им пе ри је, жи ве у не пре ста ном стра ху у ко јем их 
др жи бес по го вор на пот чи ње ност сул та ну ап со лут не мо ћи, 
ко ји их мо же оте ра ти у смрт, не од го ва ра ју ћи за то ни ко ме. 
Бо сан ска ра ја до бро зна  да сме ње ни ве зир па да у не ми лост, 
то ме се ра ду је и ли ку је што и ње га су сти же вре ме тр пље ња 
и стра да ња. Тај аспект са мо о пи си ва ња сво га се ми ос фер ног 
је згра још бо ље зна ју ве зи ри. Због то га се они лу ка ви ји до-
ви ја ју ка ко да се спа су, че сто се ко ри сте ћи ти пич ним, ау тен-
тич ним мо де лом при кри ве не ели ми на ци је про тив ни ка. Ре-
ци мо, чар ши ја се већ би ла по ра до ва ла и оче ки ва ла смак ну ће 
Мех мед-па ше на кон  до ла ска иза сла ни ка сул та на Се ли ма III 
у Трав ник да би то бо же фер ма ном по твр до Мех мед-па шин 
ве зир ски по ло жај. Про зрев ши игру да је, за пра во, реч о фер-
ма ну са смрт ном пре су дом, Мех мед-па ша је иза сла ни ка, то-
бо же ча сте ћи, отро вао, пра ви фер ман укло нио, ка ко ра ја не 
би са зна ла исти ну, а сам до био у вре ме ну да са чу ва оно што 
се са чу ва ти мо же. 

Вр те шка смр ти на по ли тич ком вр ху тур ског се ми ос фер ног 
је згра не пре ста је “Ве зи ри су не пре ста но [...] у стра ху од 
роп ске пот чи ње но сти ви ши ма, ко ји их јед ним по те зом ка-
лем-пе ра мо гу оте ра ти у пу ну ано ним ност или смрт. Осе ћа-
ње стал ног стра ха при ти ску је у дну би ћа као те жак во де нич-
ки ка мен и та ко се са че ка не сре ћа ко ја до ла зи“23. Оту да ово 
осе ћа ње по ста је па као ка да се „сру ши лич на ве зи ро ва власт 
и ка да, до ју че оси о ни ори јен тал ни моћ ник до би ја абер да је 
смењен[...] Чо век [...] је не пре ста но под деј ством по зна тих 
и не по зна тих си ла, сам је се би и слу га и го спо дар, и су ди ја 
и џе лат и бо лест и ка зна”24. На кон др жав ног уда ра у Ца ри-
гра ду и тра гич не смр ти сул та на Се ли ма III, Ибра хим-па ша, 
вер ни по да ник по ме ну тог сул та на је сме њен. У раз го во ру са 
Да ви лом са ко јим је не го вао лич но при ја тељ ство, са зна је мо 
до де та ља исти ну о тра гич ној по ги би ји сврг ну тог сул та на 
Се ли ма, али и то да Ибра хим-па ша тре ба да на пу сти Трав-
ник и да му је бу дућ ност не пред ви ди ва. Ве зир је знао да је 
то не ми лост, про гон ство и ча мо ва ње у си ро ти њи без мо гућ-
но сти жал бе. И Омер па ша Ла тас је та ко ђе ве о ма до бро по-
зна вао при ро ду на си ља као мо дус про це ден ди, за ко ни тост 
са мо о пи си ва ња свог ма тич ног је згра. „Та кав чо век (се ра-
скер) све мо же, са мо јед но не: не мо же се пред сул та но во 
ли це вра ти ти не свр ше на по сла“25. Рет ко је не ког бо санског 

23 Мир ко вић, М. (1962) Кон зу ли и ве зи ри у: Трав нич ка хро ни ка-кон зул ска 
вре ме на, Ан дрић, И. Бе о град: Про све та, стр. 16. 

24 Исто, стр. 16. 
25 Ан дрић, И. (1976) Омер па ша Ла тас, Са ра је во: Свје тлост, стр. 73.
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ве зи ра ми мо и шла зла суд би на, јер је, за ве ћи ну њих, по пра-
ви лу са мо о пи си ва ња тур ског се ми ос фер ног је згра, пад с 
вла сти фа та лан. 

У ве зи с по ме ну тим фе но ме ном, ис так ни мо да су ау стриј ски 
и фран цу ски кон зу ли у дру га чи јој си ту а ци ји јер су „по кри-
ве ни“ са мо о пи си ва њем хри шћан ских европ ских кул ту ра са 
знат но ху ма ни јим прав ним, етич ким и дру гим нор ма ма. На-
по ме ни мо да се, при кра ју „кон зул ских вре ме на“ фон Ми те-
рер, на лич ни зах тев, вра ћа у Беч, а да се Да вил из Трав ни ка 
вра ћа у Па риз – упркос то ме што су „кон зул ска вре ме на“ 
у Бо сни да ла мр ша ве ди пло мат ске ре зул та те. Њих дво ји ца, 
да кле, ни су ни по ли тич ки ка жње на.

Вар вар ско на си ље - до ми нан та ета бли ра ња тур ске 
вла сти на пе ри фе ри ји. Без об зи ра на ти мар ски пе ри од 
тур ске им пе ри је и по то ње тан зи мат ске ре фор ме26 – у Бо-
сни, као пе ри фе ри ји осман лиј ског се ми ос фер ног је згра са 
цен тром у Ца ри гра ду, про ме не те ку спо ро па се и са мо о пи-
си ва ње је згра спро во ди не у јед на че но, не до след но и под ве-
ли ким ути ца јем окрут них не пи са них пра ви ла, ста рих оби-
ча ја вла сти и вла сто др жа ца. То нај бо ље осе ћа ра ја у ко јој 
не са мо по је дин ци, већ и чи тав ко лек тив, сто јич ки под но се 
и тр пе тор ту ру и ши ка ну. Ан дрић у Хро ни ци пре до ча ва сле-
де ћу сли ку: по Ибра хим-па ши ном по зи ву кон зу ли Да ви ла и 
фон Ми те рер су у зва нич ној ау ди јен ци ји у ко на ку; „пи ју се 
ка фе... пу ше чи бу ци [...]“27. Ибра хим-па ша им при ча да је 
ње гов ће ха ја Су леј ман-па ша, са бо сан ским тру па ма, пре шао 
Дри ну и уни штио нај ја чи срп ски уста нич ки од ред. Ту си ту-
а ци ју кон зу ли, као го сту ју ћи пред став ни ци сво јих се ми ос-
фер них је зга ра на тлу вла да ју ће Тур ске, до жи вља ва ју као ле-
ги тим ну но ву по твр ду ета бли ра не мо ћи вла да ју ћег тур ског 
је згра. „Из не на да, уне се но је не ко ли ко се пе та [...] и ма сних 
цр них мешина[...]“28. За то вре ме, по слу га до не се кон зу ли ма 
ли му на ду и но ве чи бу ке. „Све те су до ве двор ја ни бр зо по о-
тва ра ше и на рас тр ту асу ру по че ше да ис тре са ју: од се че не 

26 Тан зи мад ске ре фор ме (тур ски: Tan zi ma ti Hayriye јесте спа со но сни но ви 
по ре дак, ре ор га ни за ци ја) су оли че не у по ку ша ји ма мо дер ни за ци је вла-
да ви не Пор те и ње ног приближа ва ња за пад но-европ ским стан дар ди ма; 
ре фор ме об у хва та ју пе ри од од 1839. до 1876. године. Тан зи мат је об зна-
њен фер ма ном (де кре том) сул та на Аб дул-Ме џи да I под на зи вом Hatt-ı 
Şerif (Ха ти Ше риф). Ре фор ме су за ве де не као по ку шај ве штач ког ра-
са ђи ва ња успе шних европ ских прак си на Осман лиј ску ца ре ви ну. Иа ко 
пред ви ђе не да олак ша ју жи вот гра ђа на, да учвр сте моћ сул та на и оја ча ју 
Цар ство у еко ном ском, по ли тич ком, вој ном и кул тур ном сми слу, ни су 
би ле на ро чи то успе шне.

27 Ан дрић, И. (1988) Трав нич ка хро ни ка, Бе о град: Про све та, Са ра је во: 
Свје тлост, стр. 195.

28 Исто, стр. 195.
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људ ске уши и но се ве у знат ној мно жи ни, нео пи си ву ма су 
убо гог људ ског ме са, усо ље ну и по цр не лу од уси ре не кр ви. 
Хла дан и од вра тан за дах вла жне со ли и уста ја ле кр ви про ђе 
Ди ва ном“29. То су би ли тро фе ји по бе де над срп ским уста ни-
ци ма, про мо ци ја на си ља и ко лек тив ног стра да ња од мет ни ка 
од нор ми са мо о пи си ва ња ото ман ског се ми ос фер ног је згра. 
Па ша је био ус хи ћен: „и бог је бла го сло вио ислам ско оруж-
је“30 док су оба кон зу ла би ла пре не ра же на. „Да вил је за бо-
ра вио на чи бук и са мо је гле дао у фон Ми те ре ра као да од 
ње га оче ку је спас и об ја шње ње. Ау стри ја нац је и сам био 
блед и по гру жен“31. Кон зу ли ту сце ну при хва та ју „на по вр-
ши ни“ мир но и уз др жа но, че сти та ју ћи успех ве зи ру, али је 
до жи вља ва ју као ван дал ски чин. У тој си ту а ци ји на де лу је 
не пре мо сти ви су дар кул ту ра, су дар два раз ли чи та све та. 

Хри шћан ска кул ту ра Евро пе, ко јој при па да ју кон зу ли Ау-
стри је и Фран цу ске, бит но се раз ли ку је од ис точ њач ке 
кул ту ре Тур ске им пе ри је, ко ди ра не ти мар ским си сте мом и 
ислам ским кљу чем. Са мо о пи си ва ње тих кул тур них је зга ра 
је вр ло раз ли чи то, што про из во ди и не пре мо сти ве раз ли-
ке у раз у ме ва њу кул ту ра. При ме ри це, у кул ту ри ра то ва ња, 
раз ли ка је у ци ви ли за циј ском од но су пре ма гу бит ни ци ма 
- пот чи ње ни ма и по ра же ни ма. Евро па, ни та да ни са да ни-
је мо гла да раз у ме сви ре пост над жр тва ма, ка ква, при ме-
ри це, као ли те ра р но све до чан ство, на во ди Ан дрић у сво јој 
историјској про зи.  

Про мо ци ја го ле си ле у вла да ви ни Пор те на ње ној пе ри фе ри-
ји, по го то во на Бал ка ну и у Бо сни, оста ла је одо ма ће на чак 
и у пе ри о ду тан зи ма та, о че му све до чи вре ме за хва ће но 
ро ма ном Омер па ша Ла тас. На и ме, фор мал но-за кон ски по-
ку ша ји Тур ске да се тан зи мат ским ре фор ма ма при бли жи 
та да шњим за пад но-европ ским стан дар ди ма у нор ми ра њу 
ци ви ли зо ва них дру шта ва (прав на, етич ка, вер ска, и дру-
га нор ма), умно го ме су оста ли у рас ко ра ку са соп стве ном 
прак сом, пра зно сло во на па пи ру, на ро чи то на осман лиј ској 
пе ри фе ри ји. Прак са је на пе ри фе ри ји, па и у Бо сни, по инер-
ци ји, још ду го при ме њи ва ла пра ви ла ти мар ског си сте ма. То 
ја сно по ка зу је аси ме трич ност осман лиј ског се ми ос фер ног 
је згра и ње го ве пе ри фе ри је пред ста вље не у по ме ну тој Ан-
дри ће вој по гра нич ној про зи. Апли ка ци ја тих ре фор ми, за 
чи је је до след но ета бли ра ње тур ско је згро би ло ве о ма за ин-
те ре со ва но, сма тра ју ћи да би оне мо гле да до при не су хар-
мо ни за ци ји ње них од но са са Евро пом – умно го ме је каскала 

29 Исто, стр. 195-196.  
30 Исто, стр. 196.  
31 Исто, стр. 196.  
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на осман лиј ској пе ри фе ри ји. То ја сно све до че при ме ри бо-
сан ске прак се у вре ме вла да ви не Омер па ше Ла та са, ко је га 
је сул тан по слао у Бо сну, ма ја 1850. го ди не, да та мо угу ши 
уста нак и за ве де ред. Иа ко та ње го ва слу жба па да у до ба 
тан зи ма та – при ро да Ла та со ве вла да ви не ни је бит но из ме-
ње на већ је са мо по ме ре на са прет ход ног аспе ка та ши ре ња 
вер ске уни фи ка ци је, на из ра зи то вој ни, на сил но-репресивни 
аспект се ми ос фер ног са мо о пи си ва ња. Омер па ша Ла тас  
сти же у Са ра је во са нео гра ни че ним овла шће њи ма и по себ-
ним за дат ком да „сми ри Бо сну“ и за ве де ред, у скла ду са 
цар ским ре фор ма ма. Он је, пре све га, се ра скер са вој ском 
крв ни ка, мур тад-та бо ром, а ко ји „раз га же ном цо ку лом“32 
устра вљу је и са ти ре све не по слу шно. Нај о крут ни ји ме ха-
ни зам по твр ђи ва ња ета бли ра ног тур ског је згра на сво јој 
„по ср ну лој“ пе ри фе ри ји, Бо сни, упра во је се ра ске ров мур-
тад-та бор. Са ста вљен од По ља ка, Ма ђа ра, не што Не ма ца, 
Ита ли ја на, Гр ка и Јер ме на ра зних по ту ри ца са свих стра на, 
он је „ва ви лон ска ме ша ви на“33; сви исте суд би не: бес кућ ни-
ци, без пра ве до мо ви не с је ди ном бу дућ но шћу у вер но сти 
вој сци; не срећ ни ци, без иден ти те та, из гу бље них ци ље ва и 
нео ства ре них же ља. Када та кав, „не мо же да се на у жи ва све-
га оног што дру ги има ју“, та бо рац мо же да се уте ши и за до-
во љи ти ме што, ако по же ли, сва ко че ља де мо же уби ти, а да 
за то не од го ва ра. „То мо же и то и чи ни.“34 Због то га „не ма 
цвет ног пу та“ ко јим мур тад-та бор про ђе, а „не ма, да бо ме, 
ни те не ке зе мље ре да и сло бо де у ко ју тај пут то бо же во-
ди“35. Омер па ша ка зу је бо сан ским углед ни ци ма да у спро-
во ђе њу цар ске ре фор ме не ће има ти ми ло сти ни пре ма ко ме. 
Он Бо сну до бро зна и ако тре ба „про се ја ће је на сит на си та 
да се ви ше не ће зна ти ни ко је бег ни ко је ага – а има чи ме. 
Он од ра је оче ку је да фер ман и ре фор му по шту ју, да му не 
при но се ми то као што су на ви кли јер по овла шће њи ма ко ја 
има мо же да им узме и гла ву и све што са гла вом има ју“36. 
Мур тад та бор и на чин ње го вог функ ци о ни са ња упе ча тљи-
во све до че о не е фи ка сно сти но вог тан зи мат ског си сте ма  на 
пе ри фе ри ји Пор те. 

Су дар хри шћан ских се ми ос фер них је зга ра Ау стри је и 
Фран цу ске с јед не стра не, с тур ским с дру ге стра не, као и 
про мо ви са ње ета бли ра не мо ћи тур ског се ми ос фер ног је-
згра пре ма сви ма ко ји су на ње го вом про сто ру,  ве о ма је 
упе ча тљив у сле де ћој сли ци вар вар ског на си ља: „На јед ном 

32 Ан дрић, И. (1976) Омер па ша Ла тас, Са ра је во: Свје тлост, стр. 54. 
33 Исто, стр. 67.  
34 Исто, стр. 67.  
35 Исто, стр. 55.  
36 Исто, стр. 79.
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ута ба ном за ра ван ку из ме ђу ха на и ау стриј ског ге не рал ног 
кон зу ла та, на чи ни се но во гу би ли ште. Ту је ве зи ров џе лат 
Екрем се као гла ве, ко је су он да на би ја не на ко ље“37. Та да „у 
фон Ми те ре ро вој ку ћи на ста де лом и па као“, Ми те ре ро ва 
су пру га те ван дал ске, не ци ви ли зо ва не по ступ ке ни је мо гла 
да под не се, па ко ва ла се да се вра ти у Ау стри ју. Ту мач „Ро та 
је тр чао од Ко на ка до му те се ли ма, пре тио, ми тио, зах те вао 
и пре кли њао да се пред згра дом кон зу ла та не вр ше смак ну-
ћа“38 али ни то ни је по мо гло. Се ча гла ва и њи хо во на би ја ње 
на ко ље су на ста вље ни још исте ве че ри и то на истом ме сту, 
јер је та кав чин омо гу ћен ле ги тим ним ме ха ни змом са мо о-
пи си ва ња тур ског је згра. Та ко ђе је ја сно да је ме сто тог чи-
на сва ка ко ода бра но с мно го пред у ми шља ја, а с на ме ром да 
гру бим на ру ша ва њем рат ног ко дек са хри шћан ских се ми ос-
фер них је зга ра, иза зо ве страх не са мо код ра је, већ и ужас у 
ау стриј ском кон зу ла ту. Тај ван дал ски чин, ко ји је узро ко вао 
су дар кул ту ра због не пре мо сти вих раз ли ка у се ми ос фер ном 
са мо о пи си ва њу, упра во је из ве ден с на ме ром да про мо ви ше 
су пер и ор ност и не при ко сно ве ност тур ске мо ћи у Бо сни и да 
то да до зна ња и Ау стри ји и Фран цу ској.    

Ука жи мо и на не за о би ла зни хро но топ на си ља из ро ма на На 
Дри ни ћу при ја, хи пер ре а ли стич ку ек фра зу дра кон ског ка-
жња ва ња - на би ја ња не ду жног Ра ди са ва на ко лац39, на оба ли 
Дри не, на ужас и згро же ни та јац ра је. Под се ти мо, да је ту, 
за пра во, реч о ле ги тим ној про мо ци ји си ле са мо о пи си ва ња 
осман лиј ског ти мар ског си сте ма. Ек фра су да је мо са мо у 
кро ки по те зи ма. Ка да су жр тву по ло жи ли на сплав и ра за-
пе ли јој ру ке и но ге „Мер џан је по ло жио ко лац на два крат-
ка обла др ве та, та ко да му је врх до шао се ља ку ме ђу но ге 
[...]. Џе лат му но жем ра се че сук но од чак ши ра ме ђу но га ма 
и про ши ри отвор кроз ко ји ће ко лац ући у те ло”40. По моћ-
ник је др ве ним ма љем „уда рао до њи, ту пи, део ко ца, ла га-
ним и од ме ре ним удар ци ма, док се те ло рас кре че ног се ља ка 
грчило са мо од се бе; код сва ког удар ца, кич ма му се са ви ја ла 
и гр би ла, али су га ко ноп ци за те за ли и ис пра вља ли“41. Од 
жр тве се чуо звук „ко ји ни је био ни ја ук ни ва пај ни ро пац, 
ни ма ко ји људ ски глас, не го је це ло то рас тег ну то и му че но 

37 Ан дрић, И. (1988) Трав нич ка хро ни ка, Бе о град: Про све та, Са ра је во: 
Свје тлост, стр. 281. 

38 Исто, стр. 281.  
39 Ан дрић, И. (1988) На Дри ни ћу при ја, Бе о град: Про све та, Са ра је во: Свје-

тлост, 143-147.
40 Исто, стр. 143.
41 Исто, стр. 145.  
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те ло ши ри ло од се бе не ку шкри пу и гро хот, као плот ко ји 
га зе или др во ко је ло ме”42.

Го во ре ћи о са мо кри ти ци Евро пе чи је је по ла зи ште уте ме-
љено у Мон те ње вим есе ји ма (Mic hel Eyqu em de Mon ta ig ne), 
Свен Пап ке (Sven Papcke) за кљу чу је: „Исто ри ја Евро пе де-
лу је, по Мон те њу, кат кад још су ро ви је од ка ни ба ли зма“43. 
У ве зи с дра кон ским му че њем и пат њом ко је је ле ги тим на 
власт на но си ла пре ступ ни ци ма нор ме са мо о пи си ва ња та-
да шњег европ ског се ми ос фер ног је згра, Мон тењ кри ти ку је 
Евро пу сво га до ба (16. век) ис ти чу ћи: „Сма трам да је го ре 
вар вар ство по је сти чо ве ка жи вог не го по је сти га мр твог, мр-
цва ри ти и раз ди ра ти па кле ним му ка ма људ ско те ло још пу-
но осе ћа ја, пе ћи га на пар че. Да ва ти га пси ма и сви ња ма да 
га из гри зу и рас ки да ју, као што смо не са мо чи та ли не го ви-
де ли ту ско ро ка ко из ме ђу се бе чи не не ста ри не при ја те љи 
већ су се ди и су гра ђа ни, и што је још го ре, из го ва ра ју ћи се 
по бо жно шћу и ве ром“44. Ме ђу тим, мо дер ни зо ва на Евро па 
19. ве ка, уз ре спек то ва ње про гре сив них те ко ви на про све ти-
тељ ства, има умно го ме из ме ње не стан дар де са мо о пи си ва-
ња: не људ ска осве та над по ра же ни ма, му че ње жр тве, осу-
ђе не на смрт, и јав но гу би ли ште ко ју је ме ди ја ви стич ка и 
до-но во ве ков на тра ди ци ја Евро пе до бро по зна ва ла, знат но 
се ме ња кроз исто риј ску пер спек ти ву, та ко да по ме ну то бру-
тал но на си ље, стан да р ди европ ске рат не ети ке де вет на е стог 
ве ка ви ше не при хва та ју као ци ви ли зо ван чин и од ба цу ју 
их из са мо о пи си ва ња сво је кул ту ре као еле мен те ди вља-
штва. Ме ђу на род на рат на ети ка мо дер ни зо ва них европ ских 
зе ма ља, без об зи ра на дру ге ме ђу соб не кул тур не раз ли ке, 
има дру га чи ју ко ди фи ка ци ју кул ту ре уте ме ље ну на ра ци-
о нал ни јим и ху ма ни јим на че ли ма, та ко да је, у син хро ниј-
ском пре се ку 19. ве ка, при ро да и пер фор ма тив ност пан дам-
ских хро но то па со ци јал ног на си ља у европ ским кул ту ра ма 
знат но дру га чи ја, не го у Осман лиј ском цар ству ко ји су, по 
узу си ма инер ци је са мо о пи си ва ња је згра, оста ли тра ди ци о-
нал но окрут ни. На и ме, иа ко Евро па из до ба ме ди а ви сти ке, 
па и знат но ка сни је, све до кру ци јал них ре фор ми прав не и 
дру ге нор ме на ста ле под ути ца јем ши ро ког та ла са фран цу-
ске бур жо а ске ре во лу ци је, до бро по зна је окрут ност на си ља 
чак и у ле гал ном из вр ше њу прав не нор ме, ње ни бит но из-
ме ње ни стан да р ди у ко рист ху ма ни за ци је прав не нор ме и 
рат не ети ке у 19. ве ку – до при не ли су то ме да се за о стала 

42 Исто, стр. 147.  
43 Пап ке, С. (1994) Соп стве но и ту ђе, у: Чо век Евро пе, С ен гле ског пре вео 

и при ре дио То ми слав Га врић, Но ви Сад: Про ме теј, стр. 47. 
44 Мон тењ, М. (1967) Огле ди, пре ве ла Ми ла Ђор ђе вић, Бе о град: Кул ту ра, 

стр. 109.
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прак са тимар ског тур ског си сте ма у Евро пи но во га до ба 
до жи вља ва као вар вар ство и не ци ви ли зо ва ност. По во дом 
раз мо тре них фраг ме на та Ан дри ће ве про зе, при ме ри це оног 
из Хро ни ке о ау ди јен ци ји ау стриј ског и фран цу ског кон зу ла 
код Ибра хим-па ше, ис так ни мо да у Евро пи, за раз ли ку од 
Тур ске – ма ни фе ста ци ја чи на по бе де над по бе ђе ни ма под ра-
зу ме ва сим бо лич ност у ви ду ис ти ца ња бар ја ка, за пле ње ног 
оруж ја, ма те ри јал ног до бра, умет нич ког бла га и дру гог. У 
до ба Тур ске до ми на ци је на Бал ка ну, на син хро ниј ском пла-
ну, у европ ским кул ту ра ма 19. ве ка, јав на ег зе ку ци ја осу-
ђе ни ка на смрт нај че шће је, по ак ту ел ној рат ној и ка зне ној 
ети ци, из во ђе на стре ља њем, или ве ша њем, уз да ле ко ма ња 
му че ња и пат ње жр та ва, та ко да су ка зна на би ја ња на ко-
лац и се ча гла ве у пот пу но сти ис ти сну те из са мо о пи си ва ња 
модер ни зо ва не Евро пе.  

Теј лор (Char les Taylor) ис ти че да се ,,са вре ме на мо рал на уве-
ре ња оку пља ју око осе ћа ја да људ ски жи вот тре ба по што-
ва ти”45. Упо ре до са опа да њем схва та ња ,,људ ских би ћа као 
но си о ца уло га у ши рем ко смич ком по рет ку, или у бо жан ској 
исто ри ји [...] ра стао је на гла сак на убла жа ва њу патње[...] 
То ме ва ља за хва ли ти, пре све га, ути ли та ри стич ком про све-
ти тељ ству, ко је је про те ство ва ло про тив та кве не по треб не, 
бе сми сле не пат ње на но ше не љу ди ма у име не ког ши рег по-
рет ка или ко смич ке дра ме”46. Мо рал ни свет мо дер них љу ди 
знат но се раз ли ку је од мо рал ног све та ра ни јих ци ви ли за ци-
ја. То се на ро чи то до бро ви ди у од но су пре ма ста ву да „људ-
ска би ћа зах те ва ју на ше ува жа ва ње”47, по чев од ува жа ва ња 
њи хо вог жи во та и дру гих би о ло шких и ег зи стен ци јал них 
пра ва. “Чи ни се да је то људ ска уни вер за ли ја; то зна чи да у 
сва ком дру штву по сто ји не ки та кав осе ћа”48. Ана лог но то ме, 
Теј лор при ме ћу је да је цен трал но за на ше мо рал но ми шље-
ње упра во ,,мо дер но раз у ме ва ње по што ва ња” ко је прет по-
ста вља “из бе га ва ње пат ње”49, па у ве зи с тим ис ти че: “Ми 
смо мно го осе тљи ви ји по овом пи та њу не го на ши пре ци пре 
не ко ли ко ве ко ва, што мо же мо ла ко да уста но ви мо ако по гле-
да мо, пре ма на шем ми шље њу, вар вар ске ка зне ко је су они 
до су ђи ва ли. Још јед ном за ко но дав ство и ње го ва при ме на 
отва ра ју по глед у ши ре кул тур не то ко ве“50. На ро чи то су ста-
ри ја кул тур на је згра, соп стве ним си сте ми ма са мо о пи си ва ња 

45 Теј лор, Ч. (2008) Из во ри соп ства, ства ра ње мо дер ног иден ти те та, 
пре вод с ен гле ског Со фи ја Мој сић, Но ви Сад: Ака дем ска књи га, стр. 31.

46 Исто, стр. 30.  
47 Исто, стр. 27.  
48 Исто.
49 Исто, стр. 29.  
50 Исто.  
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и ета бли ра ња про из во ди ла и „ре стрик ти ван од нос пре ма по-
ме ну том ста ву, про пи су ју ћи гра ни це ува жа ва ња: ува жа ван 
је вла да ју ћи, по вла шћен слој”51, док је, при ме ри це, ро бо ве, 
пот чи ње не, или си ро ти њу – за јед ни ца у етич ком сми слу, го-
то во пот пу но мар ги на ли зо ва ла. При се ти мо се, у овом кон-
тек сту, ужа сне ек фра зе му че ња и ег зе ку ци је чо ве ка ко ји је 
по ку шао да из вр ши атен тат на кра ља сре ди ном 18. ве ка у 
Фран цу ској, а ко јим по чи ње књи га Над зи ра ти и ка жња ва-
ти Ми ше ла Фу коа. Оно што је ка рак те ри стич но за мо дер ни 
За пад, ме ђу дру гим са вре ме ним ци ви ли за ци ја ма, је сте да је 
он из из гра ђе не мо рал не нор ме са мо о пи си ва ња свог кул тур-
ног је згра пре ма по што ва њу чо ве ко ве лич но сти, из гра дио и 
ком па ти бил ну прав ну нор му: „ње го ва оми ље на фор му ла ци-
ја прин ци па овог ува жа ва ња за до би ла је об лик пра ва. То је 
по ста ло цен трал но за на ше за ко но дав не си сте ме – и у том 
об ли ку се про ши ри ло по чи та вом све ту“52. Кру ци јал на ствар 
мо дер но га до ба је, да кле, по што ва ње нор ме са мо о пи си ва ња 
ве за не за по што ва ње лич но сти. “За кон је не што че му мо ра-
мо да се по ко ри мо […]. Пру жа ње иму ни те та, ко ји је ра ни-
је обез бе ђи вао при род ни за кон у об ли ку при род ног пра ва, 
мо дер но за ко но дав ство За па да обез бе ђу је сви ма они ма ко ји 
по шту ју за кон“53. Овим не же ли мо да твр ди мо да се те шка 
на си ља не де ша ва ју на За па ду у 20. ве ку. Али, она се да нас 
сма тра ју “шо кант ним абе ра ци ја ма ко је се мо ра ју са кри ти. 
Чак и чи сте за кон ске ег зе ку ци је, та мо где је смрт на ка зна 
још увек на сна зи, не из во де се ви ше јав но, већ ду бо ко уну-
тар за твор ских зи до ва”54. Теј лор искре но при ме ћу је: “за дрх-
тим кад чу јем да су ро ди те љи обич но до во ди ли ма лу де цу 
да по сма тра ју ег зе ку ци је које су ра ни је би ле из во ђе не као 
јав ни спек та кли […]. Чо век мо дер ног до ба „по стао је мно-
го осе тљи ви ји на пат њу”55. Због то га се на си ље, има нент но 
са мо о пи си ва њу осман лиј ског се ми ос фер ног је згра у на шој 
са вре ме но сти, до жи вља ва као екс трем но не ци ви ли зо ва но. 

Аси ме три ја на си ља кул ту ре у ди ја хро ниј ској пер спек-
ти ви. Ви зу ром кроз ди ја хро ниј ски пре сек, па све до са вре-
ме них да на, на си ље је уни вер зал на ка рак те ри сти ка и спе ци-
јал ност не е ла стич них, то та ли тар них си сте ма кул ту ре ко ји 
за о штре но те же уни фи ка ци ји и хо мо ге ни за ци ји сво је струк-
ту ре по сва ку це ну, нај че шће не би ра ју ћи сред ства на си-
ља. Ме ђу тим, по сма тра но кроз ди ја хро ниј ску пер спек тиву 

51 Исто, стр. 27.
52 Исто.  
53 Исто, стр. 28.
54 Исто, стр. 30
55 Исто.
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ка са вре ме ном до бу, чи ни се да ле ги ти ми тет и ле гал ност 
окрут но сти на си ља ипак опа да, с иде јом да се пат ње пре-
ступ ни ка нор ме са мо о пи си ва ња је згра – сма њу ју што је сте 
ре зул тат осло ба ђа ња са вре ме ног људ ског ду ха од те мељ них 
ве ков них исто риј ско-иде о ло шких на но са и раз во ја но ос фе-
ре. Бо гат ство и сло же ност мо дер ног соп ства бо ље мо же да 
се раз у ме ако се са гле да ње гов раз вој из ,,ра ни јих сли ка људ-
ског иден ти те та”56. Теј лор ис ти че три глав на аспек та мо дер-
ног иден ти те та: ,,мо дер на уну тра шњост, до жи вља ва ње нас 
са мих као би ству ју ћих с уну тра шњом ду би ном и са тим по-
ве зан по јам да ми је смо соп ства”. За тим, ,,афир ма ци ја обич-
ног жи во та, ко ја се раз ви ја у ра ном мо дер ном до бу”. Тре ће: 
,,екс пре си ви стич ко схва та ње при ро де као уну тра шњег мо-
рал ног из во ра”57. Иден ти тет и ,,мо рал су не раз мр си во по-
ве за не те ме”58. Са вре ме но соп ство ко је об ли ку је са вре ме ну 
кул ту ру, ре спек ту је ,,мо рал ну ин ту и ци ју”59 као и све до са-
да шње кул ту ре. То су зах те ви ко је при зна је мо као мо рал не: 
ин си сти ра ње на ,,прав ди и ува жа ва њу жи во та, до сто јан ства 
дру гих љу ди […] ин те гри те та […] до бро би ти и про спе ри-
те та дру гих љу ди”60. Та на че ла кр ши мо ка да: ,,уби ја мо или 
са ка ти мо дру ге, кра де мо њи хо ву сво ји ну, ули ва мо им страх 
и ли ша ва мо их ду шев ног ми ра, или чак ка да се уз др жа ва мо 
да им по мог не мо ка да се на ла зе у не во љи […]. Ове зах те ве  
су при зна ла и да ље их при зна ју сва људ ска дру штва […]. 
На рав но, оп сег ових зах те ва је ра зно лик: ра ни ја, не ка да шња 
дру штва огра ни ча ва ју кла су ко ри сни ка на чла но ве пле ме на 
или ра се, ис кљу чу ју стран це […]”61 – а све то је ре гу ли са но 
са мо о пи си ва њем кон крет ног се ми ос фер ног је згра.  

Мо рал ни им пе ра ти ви ко ји се на ро чи то сна жно осе ћа ју у мо-
дер ној кул ту ри огле да ју се у зах те ви ма за: ,,уни вер зал ном 
прав дом и до бро чин ством, јед на ко шћу, сло бо дом и ау то но-
ми јом [...]. Те зах те ве до жи вља ва мо као апри ор но оправ да не 
и сма тра мо при о ри тет ним из бе га ва ње смр ти и пат ње. Ова-
кви мо рал ни стан дар ди има ју из вор но те и стич ко уте ме ље-
ње”62 и има нент но су по ве за ни с мо дер ним иден ти те том; 
,,кон цен три шу се на на ту ра ли зам осло бо ђе ног ра зу ма ко ји 
у са вре ме но сти има сци јен ти стич ке об ли ке [...]. Из вор но је-
дин ство те и стич ког хо ри зон та је сло мље но и из во ри мо ра ла 

56 Исто, стр. 10.  
57 Исто.  
58 Исто, стр. 15.  
59 Исто, стр. 16.  
60 Исто.  
61 Исто, стр. 17.  
62 Исто, стр. 741.  
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се са да мо гу на ћи у раз ли чи тим под руч ји ма – укљу чу ју ћи 
на ше мо ћи и при ро ду“63. Сли ка мо дер ног иден ти те та фор-
ми ра се у скло пу ди ја ло га у на шој За пад ној кул ту ри у ве зи 
с ,,осло бо ђе ним и ин стру мен тал ним об ли ци ма ми шље ња и 
де ло ва ња, чи ји се ути цај на мо дер ни жи вот стал но по ја ча-
ва”64 упра во у скла ду са ши ре њем но ос фе ре и ја ча њем се-
ми ос фер не ко му ни ка ци је у ко јој пре суд ну уло гу има људ-
ски обез бо же ни ум. Сто га се у са вре ме но до ба хро но то пи 
осман лиј ског ле ги тим ног на си ља у Бо сни, при ка за ни у Ан-
дри ће вој по гра нич ној про зи – до жи вља ва ју као екс трем не, 
ци ви ли за циј ски не при хва тљи ве абе ра ци је.
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OPPRESSION

Abstract

The topic of this paper spans different aspects of sociable violence in the 
bordering prose of Ivo Andrić. Such phenomena have been considered 
in a semiotic key, from the angle of theory on semiosphere with the 
dominance of inelastic semiospheric cores of cultures. The emphasis 
has been place on the investigation of violence as a form of self-security 
mechanism of cultural systems. Thus the torture over the individual 
and the collective, and its different psycho-physical forms - modus 
procedendi i.e. the practice of such cultures is, more or less, manifested 
in all cultural segments. Violence is a significant ruling mechanism 
in an inelastic semiospheric core and it is performed up the entire 
hierarchy of social ladder. By analysis of Andrić’s historical prose, 
and on the topic of suffering in Bosnia in a hiatus of three kingdoms, 
significant differences have been noticed in self-describing of cultures 
of the East and the West, as well as their different attitudes towards the 
nature of violence, torture, harassment and humiliation of the subjects, 
or those who break the codes of self-description of semiospheric core. 
When speaking about violence, some indicators have been noticed 
that modernized Europe has somewhat changed standards of self-
description in relation to cultural tradition of the Porta. Namely, even 
though Europe from the times of the Middle Ages and later, all the 
way to crucial reforms of the codes of self-description (originated under 
the influence of a wide wave of enlightenment and later the French 
bourgeois revolution) had known the cruelty of violence even during 
legal execution of a legal norm, its significantly changed standards in 
favour of humanization of legal norm and war ethics in the 19th century 
– contributed to the fact that remaining practice of cruel violence of 
the Turkish system in Europe in recent times sees it as a barbarian 
act and incivility and strives to eliminate this brutal violence from 
legitimate standards of self-description of the European culture. Just 
moral opinion, founded on contemporary  understanding of the respect 
for personality, which assumes  avoiding of suffering – was the crucial 
parameter which contributed to humanization of the then legitimate 
brutal violence, typical of the inelastic semiospheric cores such as  

those of the Ottoman empire.

Key words: culture, violence, semiospheric, self-description, peripery, 
asymmetry  
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АЛЕКСАНДАРЧОТРИЋ,ДРИБЛИНГДУХА,
МОЦАРТ,БЕОГРАД2012.

Александар Чотрић, један од наших водећих афористича
ра и аутора кратких прича, последњих година са успехом
сеогледаиуделикатномантологичарскомпослу.Замашан
подухват–антологијуафоризамаоспорту–Чотрићјеоба
виотемељноисавесно,ишчитавшимноштвокњига,часо
писаилистова.Импликацијеовихвиспренихидуховитих
жаока,махомпрожетихиронијомспрамнашеактуелнезби
ље,бројнесуиодносесенесамонаспортуужемсмислу,
каопрофесијуисегментдруштвенезабаве,већнаспорту
најширем смислу, као глобални друштвенифеномен. Зато
јеЧотрићевподухвати захваланповоддасеширеразмо
трифеноменспорта,утоликопрештоспортникаднијебио
вишемитификованимистификованнегоданас,никадније
биотоликоманипулативанитоликоукљученудруштвени
тоталитет.

Спортјефеноменкоји,директноилипосредно,дотичесве
темеовогасвета.Просторспортасепротежеодрекреације
појединцадостањаздрављанације,одхобијадопрофеси
је,одразбибригеизабаведопрестижамеђупојединцимаи
народима;одускоциљнездравственефункцијејачањакон
дицијерадилакшегношењатеретасвакодневицеи забаве
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замасе(Хлебаиигара),дофилозофијеживота;одфактора
међународнесарадњедополитичкеинструментализације...

Филозофију спорта надахњивале су а каткад и прожима
ле две чувене девизе –Хипократово геслоУ здравомте
лу здрав духиолимпијсконачелоВажно је учествовати,
са некад присутним а некад подразумевајућим наставком:
а не победити.Прва девиза спада у филозофију живота,
истичућинераздвојноисудбоноснојединствоизмеђутела
и духа, док је друга хуманистички коректив безобзирне и
каткаднемилосрднеборбезауспех,беспоштедногобрачуна
саривалима.Овајхуманистичкикорективимперативапобе
демотивисанјетежњомдаспортнебудератдругимсред
ствима,какобиторекаоКлаузевиц,већсимболмираиува
жавањапротивникакаоравноправногпартнера.Уантичко
добаиуантичкојсредини,утојколевцицивилизације,то
геслоседоистапоштовало–свиманамјепознатодасуу
времеолимпијадапрестајалинесамосукобитакозванихни
жихинтензитета, каквих је увек било диљем света, већ и
најжешћиратови.Олимпијадајебилакултнаисветамани
фестација,изнадсвихподелаираздора.

Употоњојисторији,нажалост,филозофијаиисторијачесто
субилеумимоходу,нереткоиудрастичномсукобу.Знамои
изближеисторијеколикосунаведенедевизезлоупотребља
ване–утоталитарнимрежимима,чијидухидахјошнису
сасвим ишчезли из нашег географског и менталног хори
зонта,свивидовиживотабилисутотал(итар)ниипрожети
политиком,пасусе,уимепотврдесупериорностидруштве
ногсистема,спортистикористилиизаједнократнуупотре
бу,каопокусникунићи,ауфашизмујеспорт,каосимбол
психофизичкеснаге,биоважнаставкарасногидентитета.
Но,ивантихекстрема,акоизузмемоантичкеолимпијаде,
кадасууњеговучастиратовипрекидани(!),спортнијебио
чистфеноменsuigeneris–попутсвихосталихаспекатадру
штвеногживота,ињеговеопштељудскедевизебилесусамо
пожељниоријентириихуманистичкикорективигрубепрак
се.Несамоштосумеђународнанадметањачестоималаи
данасимајукарактерратадругимсредствима,већјератна
психозабујала,анидоданаснијепресушила,инарегио
налном, чакина локалномнивоу–између суседних села
иблискихградова.Пођимоодсвогдворишта,одобрачуна
навијачаЗвездеиПартизана,свратимоусуседно,наобра
чунДинамаиХајдука,отиснимосекоракдаље,добојишта
ИнтераиЈувентуса...Овихнеколикопримераблискихком
шијадовољноречитоговореодраматициспортскихинави
јачкиходноса...
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АнтологијаАлександраЧотрићасадржисавтајтематскии
мотивскипаноптикум.Иакохумористичкитематизујефено
менспорта,превасходнонанашимпросторима, онаисто
временоосветљаваифилозофијуипраксу спортанапла
нетарномнивоу.Тоје,несамоприродновећинеминовно
–светникаднијебиоповезанијинегоданас.Немаданабез
некогмеђународногтакмичења.Светјеиуспортувећчита
востолећеглобалносело.

Чотрићнамстрогимодабиромизбогатеризницедухана
шихафористичарасвихпоратнихгенерација,одДушкаРа
довићаиВибадонајмлађихсатиричара,упечатљиводоча
раваколикосе једна,наоконезависнаиспецифичнатема,
ширисвојимприроднимиусађенимкрацимаусвимправ
цима.Преднашимочимасенаокосингуларниисказизна
чењскиунедогледшире,анајбољимеђуњимадосежууни
верзалнеисказеиотеловљујупогледнасвет.

Иакојеантологијатематизоваласпортусвимњеговимпо
јавнимоблицима,одспортаper seдоспортакаосредства
политичкеинструментализације,Чотрићјеусвомодабиру
превасходнупажњупосветиоспортуукризномвремену,а
криза се на нашим просторима одавно укоренила и толи
коодомаћиладајепретежнимделомнашеисторијепостала
нашередовностање.

Док је у стабилним временима спорт само један сегмент
друштвеног живота, у кризним временима, у временима
елементарненемаштинеикрахасистемавредности,губитка
перспективеинаде...спортпостајекомпензацијазасвелич
неидруштвененедаће,преузимаинтегративнудруштвену
улогуипостаје главнистожеридентификације,вредносна
вертикалауневеселојсвакодневици.Доксеумирнимираз
војнимвременимадругеземљеинародипоимајукаопарт
нери,укризнимвременимаседоживљавајукаопротивни
ци,анереткоикаонепријатељи.Спортсеутомконтексту
поларизује–нашседивинизује,аспортнашихпротивника
сатанизује.Успесинашихспортистасенедоживљавајукао
успесидаровитихиспортупосвећенихпојединацаитимо
ва,већкаопобеденацијенадостаткомчовечанства.Апсо
лутизацијасопственихуспехасежедомитскихразмера–ми
смонепобедиви,најбољи,идеални,осим...

Кад се поље очекивања уздигне на највиши степен, једи
ниправиуспеси су– златнемедаље.AutCaesarautnihil!
Већдруго,треће,четвртоместопредстављанеуспех,апе
то илишесто је – катастрофа.Апошто је нереално поље
очекивањачестоусударусастварношћу,засвенеуспехесу
криви – странциилинаши субјективнипропусти.Чотрић
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је,мноштвомупечатљивихпримера,илустроваобескрајни
регистартихаликојинашуспортскусрећукваре,одгрубе
игрепротивникадосудијскенеправде,којасепростиреод
личнемржњедосветскезаверепротивСрбаиправославља.
Какобидрукчијенајбољигубили?!Деветоидесетоместо
на планети са двеста држава, у трезвеном, рационалном
кључу,сматралобисевеликимуспехом,ализанасје,про
жетимирационалнимосећањемсвојеизузетности–равно
катастрофи.

Чотрићевакњигарељефноосликаватудивинизацијунаших
и сатанизацију оних других.Ти други нису увек странци,
могудабудупрвекомшије–зазвездашепартизановци,за
Врачарце Звездарци, за ЗемунцеПанчевци...Сатанизација
противникапочињеодсамогпрага–већпрвикомшијамно
гимаоднасјемрскинепријатељ.

Укризномвремену,унедостаткуафирмацијекрозрадиза
раду, крознапредаку каријери, спорт јемелемичаробни
штапић за све, амблем личног и колективног идентитета.
Доксеустабилномвременуспортпоимакаозабаваире
креација,укризиседоимакаобитиил`небити,каопитање
опстанкаинационалногетоса.Поразомсеугрожавалични
и друштвени его, национална егзистенција. Отуда толики
једпремапротивнику–некаоривалуисаучесникуусмо
триснагеилепотеигре,већкаокрвникукојинамугрожава
ауруизузетности,амблемпобедника,чистотуинадмоћна
шегетосанадсветомсилеинеправде.

Таквостањедухаодговараполитичкојелити,недораслојна
логувременаишансамадруштвеногразвоја.Уместодапод
стичепривредниинаучниразвој,аспортпостепеновраћау
оквирездравственестратегијеииндустријезабаве,древним
алиevergreenмеханизмомхлебаиигара,преобраћаспорт
уимперијалнуинтегративнусилу.Спорттакопостајеtopos
universalis,сабирноместо,уточиштеизаштитнизнакукуп
невредности једногнарода,ерзацизаједничкиименитељ
свихнашихсународника,мелемзасвеличнеидруштвене
фрустрације...Затосесвакоместо,осимпрвог,сматрапора
зом–коможеисмедабудебољиоднајбољих?!

Стварност, виђенамитскомоптиком, каоповампирена еп
скапрошлост,можедабудебруталнопоражавајућа,затосе
изсеријепобедачестосуновраћамоусеријупоразакојуне
можемолакодаприпишемостраномфактору;сматрајући
своје успехе богомданим а не срећним спојем нечијег да
раинапора,нинеуспехнепоимамокаоприроднуреалију
планетеоддвестадржава.Затоморамочестодасатанизу
јемоисвојелошемомке–главникривцисулошитренери,
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немарне управе, подмитљиве судије... Држ`те лопова! је
етикета/маска која их фолклорно обједињује. Чотрићева
антологијајеисоциопсихолошкапројекцијаспортаукри
зномвремену,њенасатиричнавивисекција.Упркосгорчини
порука,измеђуредова,књигаврвихумором.Тојераскошна
ризницасмеханасвојцех,мотивисананепресушномилу
зијомданамниконеможеништа,дасмоизнадсвих,дасу
намипакленаискушењаисвенеправдеовога света само
пушкиндимимачјикашаљ.
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укључујући графиконе и илустрације.

3.2. Текст приказа не треба да прелази обим од 5 описаних 
страница.

3.3. Текст научне полемике треба да буде опремљен као и 
остали чланци у часопису и не може прелазити њихов обим. 
Он треба да буде ослобођен напада на личност опонента 
и да се фокусира на саму аргументацију. Редакција 
задржава право да после објављивања полемичког текста и 
одговора, без посебног образложења, опонентима ускрати 
објављивање следећег круга полемике.

4. Техничка упутства:
4.1. Текст писан ћирилицом се предаје у doc формату 
програма Мicrosoft Word програмског пакета 97 или новијег. 
Фонт треба да буде Times New Roman, величине 12, прореда 
Single. 

4.2. На средини ставити наслов, потом сажетак на српском и 
кључне речи на српском.

4.3. Уколико постоји институционална финансијска помоћ 
при писању рада, у првој фусноти треба навести назив и 
број пројекта, односно назив програма, у оквиру кога је 
чланак настао, као и назив институције која је финансирала 
пројекат или програм.

4.4. Када се први пут наводи страно име у тексту у загради 
треба да се стави име исписано у оригиналу; када се 
следећи пут помиње исто име у наставку текста треба да 
буде доследно, истоветно транскрибовано без помињања 
оригинала.

5. Напомене
Напомене (фусноте) се дају на дну сваке стране. Нумерација 
континуирано иде арапским бројевима од 1 па надаље и иде 
иза знака интерпункције. Напомене треба да се користе мање 
за коментаре, а више за навођење литературе; најобимнија 
напомена (фуснота) не би требaло да буде дужа од 100 речи.
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Систем навођења:
5.1. Монографије:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Назив 
монографије (курзив), Место издања: Назив издавача, 
страна.

Пример: Адорно, Т. (1968) Филозофија нове музике, Београд: 
Нолит, стр. 45.

5.2 Периодика:

Презиме, Иницијал имена. (година издања) Наслов чланка, 
Назив часописа (курзив) број часописа, Место издања: 
Назив издавача, страна.

Пример: Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 146.

5.3. Зборници, акта са конгреса, лексикони, речници и 
слично:

Презиме, Иницијал. Наслов чланка, у: Наслов (курзив), 
приредио-ла-ли Презиме, Иницијал имена. (година издања), 
Место издања: Назив издавача, страна.

Пример: Парк, Р. Е. Град: предлози за истраживање људског 
понашања у градској средини, у: Социологија града, 
приредио Вујовић, С. (1988), Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства, стр. 150.

5.4. У случају издања на страним језицима:

Уместо везника ,,и” користи се енглески термин and, уместо 
предлога „у” користи се енглески термин in, уместо  глагола 
„приредио-ла-ли” користе се енглески термини ed. или еds. 
(од editor-s) ако је више приређивача, уместо скраћенице 
,,стр.” користи се енглески термин p.

Пример: Brunet, R. and Ferras, R. Identité, in: Les mots de la 
géographie. Dictionnaire critique, eds. Brunet, R. Ferras, R. and 
Théry, H. (1992) Paris: Monpellier, p. 30.

5.5. Необјављене магистарске тезе и докторске дисертације:

Презиме, Иницијал имена. (година на насловној страни 
тезе или дисертације) Назив тезе или дисертације (курзив), 
врста рада (магистарска теза или докторска дисертација), 
назив факултета где је одбрањена, назив одговарајућег 
универзитета, Место издања, страна.
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Пример: Црнобрња, А. Н. (2005) Lux perpetua – светлост 
и светиљке у култовима на просторима Горње Мезије, 
магистарски рад, Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду, Београд, стр. 120.

5.6. Текстови из дневних листова:

Презиме, Иницијал имена. (датум издања) Наслов текста, 
Назив дневног листа (курзив), страна.

Пример: Татић, Д. (18. јул 1998) Истина о неимарима, 
Политика, стр. 15.

*Ако је аутор текста непознат ставити аноним.

Пример: Аноним, (13. IX 1938) Шта мисле наши архитекти 
о савременој архитектури, Време.

5.7. Исти се рад у поновном непосредном цитирању скраћује 
српском речи Исто.

Пример: 33Бугарски, Р. (1973) Семиотички приступ музици, 
Култура бр. 23, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка, стр. 147.
34Исто, стр. 148.

5.8. Исти рад се у поновном цитирању на неком другом 
месту у тексту (до две стране удаљеном од претходне 
фусноте) скраћује са нав. дело.

Пример: 40Бугарски, Р. нав. дело, стр. 149.

5.9. Интернет издања цитирати на следећи начин: аутор 
текста на горе описан начин (ако је наведен), назив интернет 
издања, датум постављања или последње измене (update) 
сајта (ако је наведен), датум коришћења сајта, пуна путања 
до цитиране стране.

Пример: Rose, M. More on Bosnian „Pyramids“, 27. june 2004., 
18. july 2006., http://www.archaeolgy.org/online/features/
osmanagic/update.html

5.9a Библиографске референце у фуснотама и у литератури 
наводе се без транскрибовања у оригиналном писму. Цитати 
и позивање на литературу у фуснотама треба да потпуно 
одговарају списку литературе на крају текста.
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