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УВОДНАРЕЧ 
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КРИТИЧКОГМИШЉЕЊА– 
КУЛТУРА,УМЕТНОСТИМЕДИЈИУ

ИЛИБЕРАЛНОМДРУШТВУ
Још од 70-тих го ди на про шлог ве ка УНЕ СКО (ор га ни за ци ја 
Ује ди ње них на ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру) по кре ће 
пи та ње ме диј ске пи сме но сти, при мар но са иде јом да се кроз 
те о риј ске и прак тич не ак тив но сти у обра зо ва њу, де ца при-
пре ме и за шти те од не га тив них ме диј ских ути ца ја. У том 
сми слу раз вој кри тич ког ми шље ња се ви ди као циљ про це-
са овла да ва ња ме диј ском пи сме но шћу, ко ја је те шко на ла зи-
ла сво је ме сто у ку ри ку лу ми ма основ них и сред њих шко ла, 
али је ипак ус пе ла да се про би је до мо ду ла у окви ру ви со-
ко школ ског обра зо ва ња на став ни ка и учи те ља, а по себ но у 
раз ли чи тим об ли ци ма це ло жи вот ног обра зо ва ња. 

Раз вој, екс пло зи ја дру штве них мре жа у ко је се све ра ни је 
укљу чу је и нај мла ђа по пу ла ци ја, а по себ но ин тен зив ност 
ин тер ак ци је ко ја се зах те ва на мре жа ма, по ста ви ла је и но ва 
обра зов на пи та ња ко ја би тре ба ло да се ти чу нај ве ћег бро ја 
ста нов ни ка. Исто вре ме но, или бе рал на дру штва1 ко ја фор-
си ра ју по пу ли стич ку по ли тич ку али и нај ши ру дру штве ну 
ко му ни ка ци ју, у вре ме ну ин тен зив ног раз во ја ме ди јас фе ре 
мул ти пли ка ци јом ко му ни ка ци о них и ме диј ских ка на ла, зах-
те ва ју бор бу за са свим но ве ви до ве ин фор ма ци о не, ди ги тал-
не и тран сме диј ске пи сме но сти ка ко би гра ђа нин мо гао не 
са мо кри тич ки да ми сли, већ и да кри тич ки де ла на дру-
штве ним мре жа ма. Сто га се фе но мен ме диј ске пи сме но сти 
да нас не мо же по сма тра ти јед но знач но, као обра зо ва ње за 

1 Za ka ria, F. (No vem ber –De cem ber 1997) The Ri se of Il li be ral De moc
racy, Fo re ign Af a irs; Gand hi, J. (2008) Po li ti cal In sti tu ti ons un der Dic ta tor
ship, Cam brid ge univer sity Press.
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раз у ме ва ње је зич ких по ру ка, већ пре све га као обра зо ва-
ње за кри тич ко ми шље ње, ко је ће раз у ме ва ти и ин тер пре-
ти ра ти, али исто та ко и кон стру и са ти и про ду ци ра ти но ве 
медијске по ру ке. 

Без об зи ра за ко ји тер мин се ис тра жи ва чи у до ме ну ди ги тал-
не ху ма ни сти ке бу ду опре де ли ли, за јед нич ко им је да при-
хва та ју да је свр ха ме диј ске еду ка ци је обез бе ђе ње и ја ча ње 
спо соб но сти гра ђа на за кри тич ко про ми шља ње ме диј ских 
са др жа ја и њи хо ву про ак тив ну упо тре бу. Гра ђа ни као по је-
дин ци, пу бли ка и дру штве на гру па, из ло же ни су број ним и 
раз ли чи тим ме диј ским ути ца ји ма због че га би тре ба ло да 
има ју раз ви је не ка па ци те те да раз у ме ју и ин тер пре ти ра ју 
ме диј ске по ру ке про це њу ју ћи њи хо ву исти ни тост, не при-
стра сност и по у зда ност. Са мо та ко ће овла да ти спо соб но-
сти ма и нео п ход ним зна њи ма за кри тич ко и етич ко раз у ме-
ва ње ствар но сти – дру штве не, по ли тич ке, еко ном ске, ме-
диј ске… У са вре ме ним усло ви ма „раз мр вље но сти” ме ди ја, 
пар ти ци па тив ност је огра ни че на уну тар сва ког по је ди ног 
ме ди ја, по вре ме но „за ро бље на”, за ко че на у вир ту ел ном 
про сто ру, те је по треб но да ре ак ци ја, кри ти ка и ак ци ја пре-
ђу „рам пу“ екра на и пре то че се у истин ску де ба ту, ди ску си ју 
у вир ту ел ном, али и ак ци ју у ре ал ном про сто ру. Исто вре ме-
но, про сто ри умет нич ког и кул тур ног ис ка зи ва ња, а по себ-
но њи хо вих ме диј ских реар ти ку ла ци ја, из у зет но су ва жни 
у том про це су овла да ва ња ме диј ском и тран сме диј ском пи-
сме но шћу, те ће сто га овим те ма том би ти ва жно са гле да ти 
кул тур не, обра зов не и ме диј ске по ли ти ке са јед не стра не, а 
са дру ге кул тур но-умет нич ке, обра зов не и ме диј ске прак се, 
ко је би тре ба ло да во де фор ми ра њу са мо све сног и ак тив ног 
гра ђа ни на ко ји је од го во ран и спре ман за кри тич ко пре и спи-
ти ва ње дру штве не ствар но сти.

Уз ме ди је и раз ли чи те об ли ке обра зов них про гра ма за ме-
диј ску и тран сме диј ску пи сме ност, ви сок сте пен у раз во ју 
кри тич ког ми шље ња и под сти ца њу де ли бе ра тив не де мо кра-
ти је2 и пар ти ци па тив но сти3, ак тив ног уче ство ва ња гра ђа на 
у дру штве ном жи во ту, има ју кул ту ра и умет ност. У усло-
ви ма у ко ји ма су ме ди ји и ме диј ски са др жа ји те о риј ски и 
прак тич но је дан од об ли ка кул тур не про дук ци је и ва жан део 
кре а тив них и кул тур них ин ду стри ја, кул ту ра се не по и ма 
са мо као високa умет но ст или тек као ма сов на, по пулар на 

2 Jan ko vić, I. De li be ra tiv na de mo kra ti ja - isto ri ja jed ne ide je, The o ria, ča so pis 
Fi lo zof skog druš tva Sr bi je; ISSN 0351-2274. god. 55, br. 2 (2012), str. 21-52.

3 Vi do vić, D. i Žu ve la, A. Ključ ni poj mo vi i kon cep ti za ra zu mi je va nje su di o-
nič kog upra vlja nja u kul tu ri, u: Ura di mo za jed no. Prak se i ten den ci je su di o
nič ko ga upra vlja nja u kul tu ri u Re pu bli ci Hr vat skoj, ur. Vi do vić, D. (2018), 
Za greb: Za kla da Kul tu ra no va, str. 15-40.
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култура, већ као по ље и хи бри ди за ци је и су че ља ва ња до 
ско ра ја сно оде ље них сфе ра. Сто га је да нас по ље кул ту ре, 
без об зи ра да ли је реч о ди ги тал ној или „жи вот ној” сфе-
ри, по при ште бор бе из ме ђу но вих и ста рих ме ди ја с јед не, 
и умет нич ког по ља с дру ге стра не. Та ко се ви ди, а че сто 
и кри ти ку је раз ли ка из ме ђу ра да Ми ни стар ства кул ту ре с 
јед не стра не (ко је по др жа ва пре све га умет нич ке про јек те 
ин сти ту ци о нал ног си сте ма у по љу кул ту ре) и ра да Са ве та 
за кре а тив не ин ду стри је с дру ге стра не (ко ји по др жа ва ви-
ше но ве фор ме ме диј ског – ди ги тал ног ства ра ла штва). И у 
јед ној и у дру гој сфе ри мо гу се ства ра ти де ла ко ја зна чај-
но до при но се раз во ју са мо све сног по је дин ца, гра ђа ни на, 
ин тер ак тив не и ак тив не пу бли ке ко ја је нео п ход на сва ком 
дру штву. И као што би ме диј ска пи сме ност тре ба ло да бу де 
„део стра те ги је ко јом се ко ри сник ме ди ја ре по зи ци о ни ра из 
па сив ног у ак тив ног, из ре ци пи јен та у уче сни ка, из по тро-
ша ча у гра ђа ни на”4 та ко су упра во по ља кул ту ре и умет но-
сти она, ко ја би, уз обра зов не по ли ти ке и прак се, под сти ца ла 
кри тич ко ми шље ње, те по ди за ла сте пен и ни во гра ђан ске 
све сти и сте пен уче шћа гра ђа на ка ко у по ли тич ком, та ко и 
у дру штве ном жи во ту сво јих за јед ни ца у нај ши рем сми слу. 

У овом бло ку тек сто ва ко ји се ба ве те мом кри тич ког ми-
шље ња у ди ги тал ном до бу, из два ја ју се три це ли не: теорије
културнихиобразовнихполитика (пр ва два тек ста при ла зе 
те ми из аспек та те о ри је кул ту ре и фи ло зо фи је обра зо ва ња);  
теоријеисоциологијеуметности (на ред на два тек ста уже 
фо ку си ра ју ме сто умет но сти и по ло жај умет ни ка у вре ме ну 
ка да ди ги тал не плат фор ме по ста ју све зна чај ни је за про дук-
ци ју и ди стри бу ци ју умет но сти, вре ме ну ка да чак и фе сти-
ва ли услед пан де ми је пре ла зе на ди ги тал не фор ма те); тео
ријемедија (тре ћу гру пу тек сто ва чи не они ко ји се ди рект но 
ба ве ис тра жи ва њем ана ли тич ког и кри тич ког по тен ци ја ла 
са вре ме них ди ги тал них ме ди ја).

I

У свом тек сту: O смислу уметности и културе: страте
шкеконфузијеидилемеразвојакултурнеикреативнеин
дустрије уСрбији, Ве сна Ђу кић на ста вља сво ја ис тра жи-
ва ња те о риј ских ди хо то ми ја кул тур них по ли ти ка5 и од но са 
раз ли чи тих те о ри ја кул тур не по ли ти ке, по себ но оних ко је 

4 Li ving sto ne, S. (2003) The Chan ging Na tu re and Uses of Me dia Li te-
racy, Me di a@LSE, elec tro nic wor king pa pers, Lon don: Lon don School of 
EconomicsandPoliticalScience,р.3.

5 Ђу кић, В. (2012) Државаикултура,студијесавременекултурнеполи
тике, Бе о град: Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју, Фа-
кул тет драм ских умет но сти, стр. 344-350. 
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или ставља ју умет ност или, пак, кре а тив не (кул тур не) ин ду-
стри је у сре ди ште па жње. Та ко су че ља ва при сту пе франк-
фурт ске шко ле – да кле кри тич ке те о ри је, и мо дер них те о-
ри ја ко је се за ла жу за ба лан си ра ни, рав но мер ни при ступ и 
по др шци умет но сти и по др шци кре а тив ним (кул тур ним) 
ин ду стри ја ма. Ука зу ју ћи на ва жност раз у ме ва ња нео п ход-
но сти по др шке упра во овим дру гим, што се че сто до во ди у 
пи та ње, Ве сна Ђу кић с пра вом ис ти че да је „страх од сма ње-
ња бу џет ских да ва ња је дан од раз ло га от по ра ко ји умет ни ци 
пру жа ју раз во ју кре а тив них ин ду стри ја”, и зах те ва ди ја лог 
и ком пе тен ци је, де пар ти за ци ју ак те ра. Ње но ис тра жи ва ње 
је по шло од прет по став ке да ди ле ме про ис ти чу из нео др-
жи вих ди хо то ми ја, на ро чи то ако се по сма тра ју у све тлу ди-
ги та ли за ци је ко ја до дат но под сти че кри тич ко про пи ти ва ње 
раз ло га „за” и „про тив”. Сто га ау тор ка за кљу чу је да уко ли-
ко јав не вла сти не же ле да по зи ци о ни ра ју сво ју кул тур ну 
по ли ти ку на би ло ко јем од екс трем них ста но ви шта, то би 
зна чи ло и ува жа ва ње и под сти ца ње кул ту ре као раз вој не ди-
мен зи је дру штва, као и кул ту ре као вред но сти по се би,  да-
кле и по др шку „ори ги на лу” (умет но сти) ко ли ко и „ко пији” 
(кре а тив ним ин дустријама). 

Исто вре ме но Ве сна Ђу кић ис ти че да ће тач ка рав но те же ва-
ри ра ти од јед не до дру ге ло кал не за јед ни це па и од јед ног 
ми ни стар ства до дру гог, јер у пар то крат ској др жа ви јав на 
прак тич на по ли ти ка пре вас ход но за ви си од стра на ка на вла-
сти и њи хо ве по тре бе да од го во ре на при ти ске раз ли чи тих 
за ин те ре со ва них гру па (од стра не за го вор ни ка на сле ђе ног 
мо де ла ко ји се од у пи ре про ме на ма, али и од но ве еко ном-
ске ели те ко ја је од го вор на за екс пло а та ци ју умет нич ког ра-
да, „кре а тив ни пре ка ри јат”6. Сто га је овај текст сво је вр сни 
пле до а је за про ме не у „по ли тич кој, од но сно прав ној аре ни 
де мо крат ски кон со ли до ва ног дру штва”, јер ау тор ка пре све-
га ту ви ди узро ке а са мим тим и ре ше ња ових ре тро град-
них или ис кљу чу ју ћих по ја ва у те о ри ји и прак си кул тур них 
поли ти ка. 

Ути ца јем ди ги та ли за ци је на кул тур не про ме не ба ве се и ау-
тор ке Ја сми на Ар се ни је вић и Ана Ми ло је вић у свом тек сту 
Трансмедијскаписменостуслужбиразвојакултуре. Ис ти-
чу ћи да је са раз во јем ди ги тал них сред ста ва ко му ни ка ци је 
до шло до ства ра ња гло бал не ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о-
не мре же уну тар ко је огро ман број ко ри сни ка ула зи у че сте 
ин тер ак ци је, те на тај на чин је пот пу но до ве де на у пи та ње 

6 Дра ги ће вић Ше шић, М. За по шља ва ње и пре кар ни по ло жај рад ни ка у 
креативнoм сек то ру – кул тур ни рад ни ци у тра га њу за са мо о др жи во шћу, 
у: Економија,запосленостирадуСрбијиуXXIвеку, при ре дио Ко стић, 
А. (2018), Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, стр. 293-319.



15

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ и МИРЈАНА НИКОЛИЋ

прет ход на па ра диг ма, да је ма сов на ко му ни ка ци ја – ко му-
ни ка ци ја са ма ло по врат них ин фор ма ци ја од стра не хе те-
ро ге не и ано ним не пу бли ке. Да нас се ко му ни ка ци ја пре о-
бра жа ва у ин тер ак тив ну, ин тен зив ну ко му ни ка ци ју, али и то 
„мно штво” и са ма бр зи на, но се со бом низ пи та ња и про-
бле ма ве за них ка ко за кул тур ну про дук ци ју кроз „за јед нич ке 
активно сти” ко ри сни ка та ко и за кул тур ну пар ти ци па ци ју.

Ау тор ке по ве зу ју мо дел пи ра ми де пар ти ци па ци је са нео п-
ход ним ком пе тен ци ја ма за тран сме диј ску пи сме ност, ка ко 
би ука за ле на ва жност и по тен ци ја ле ко је тран сме диј ско 
опи сме ња ва ње мо же има ти за кул тур ну пи сме ност у нај ши-
рем сми слу ре чи. Овим ау тор ке у на шу сре ди ну до но се је-
дан но ви ва жан те о риј ски кон цепт ко ји би тре ба ло да има 
и ве ли ке ре пер ку си је на прак тич не обра зов не и кул тур не 
по ли ти ке, по себ но оне у до ме ну до жи вот ног обра зо ва ња 
учи те ља и на став ни ка, оних ко ји мо ра ју да овла да ју и зна-
њи ма и ве шти на ма тран сме диј ске пи сме но сти да би не са мо 
вас пи та ва ли но ве ге не ра ци је, већ ко му ни ци ра ли са њи ма на 
на чин ко ји је је ди но мо гућ на но вим ме ди ји ма у вир ту ел ној 
сфе ри (ко ри сте ћи се нај ра зли чи ти јим фор ма ма по пут ви-
ки апли ка ци ја, бло го ва, фо ру ма, са рад нич ких он лајн ига ра 
итд).

II

У свом ра ду Позоришниифилмскионлајнфестивали:(Не)
одрживостдигиталногокупљањаудобакризе Ма ша Се-
ни чић и Ог њен Об ра до вић, при ме њу ју ка ко ем пи риј ско 
ис тра жи ва ње (две сту ди је слу ча ја фе сти ва ла у ди ги тал ном 
фор ма ту) та ко и ин тер ди сци пли нар ну ква ли та тив ну те о риј-
ску ана ли зу ко ја укр шта сту ди је из во ђе ња, кул ту ре, фил ма 
и екран ских ме ди ја, чи ме оства ру ју зна ча јан ме то до ло шки 
ис ко рак од уо би ча је них ана ли за фе сти вал ских прак си (ко-
ји углав ном ко ри сте те о риј ски апа рат сту ди ја и со ци о ло ги је 
кул ту ре).

По ла зе ћи од Ковид 19 хро но то па (ко ји је и за дру ге ау то ре 
овог те ма та био бар де лом по ла зи ште и ин спи ра ци ја), ау то-
ри на сто је да ис пи та ју на ко ји на чин на мет ну то и је ди но мо-
гу ће, ди ги тал но окру же ње ути че на по зо ри шне и филм ске 
фе сти ва ле и да ли у та квој фор ми, уоп ште мо гу да оства ру ју 
сво ју свр ху? Јер ау то ри по ла зе од те зе да је пред ста вља ње 
и ева лу а ци ја де ла тек јед на од функ ци ја фе сти ва ла, док је 
гра ђе ње за јед ни це (кроз ис ку ства груп ног гле да ња, за јед-
нич ке до жи вља је и кри тич ке ди ску си је) из у зет но бит но, 
би ло да је реч о ужој про фе си о нал ној за јед ни ци ко ја се оку-
пља око неког фе сти ва ла или о ши рој кул тур ној јавности. 
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Истраживач ко пи та ње су за о штри ли до кра ја: „је су ли 
онлајн фе сти ва ли уоп ште фе сти ва ли?” 

Сто га је и њи хов од го вор ве о ма ја сан: Он лајн фе сти ва ли мо-
гу ћи су и успе шни са мо ка да ко ри сте но ва ди ги тал на сред-
ства и ме то де, ка да ни су „су ро гат офлајн фе сти ва ла”. Ко-
ри сте ћи има нент не од ли ке Ин тер не та, они мо ра ју кре и ра ти 
но ве об ли ке ин тер ак ци је са сво јом пу бли ком, ус по ста ви ти 
но ве ме то де и стра те ги је за фор ми ра ње кри тич ког про сто-
ра. Оба ана ли зи ра на фе сти ва ла су на пра ви ла ис ко ра ке у 
овом до ме ну: Фист је екс тен зив но ко ри стио чет као ме сто 
ак тив ног уче шћа гле да ла ца (ко је у тра ди ци о нал ном по зо-
ри шном из во ђе њу ни је мо гу ће ни по жељ но), док је фе сти-
вал My Dar ling Qu a ran ti ne у са мој про грам ској кон цеп ци ји 
до ка зао мо гућ ност по сто ја ња кри тич ке ди ску си је и за јед-
ни це на мре жи. Ау то ри за кљу чу ју да са мо та ко фе сти ва ли 
по ста ју ме ста ква ли тет не, кри тич ке ди ску си је на ко ји ма се 
поставља ју ре ле вант на дру штве на пи та ња.

Та тја на Ни ко лић у сво јој сту ди ји Друштвени ангажман
младихуметницаудигиталномконтексту, ис тра жу је да ли 
и ко ли ко мла де умет ни це у Ср би ји за у зи ма ју ме сто у онлajн 
про сто ру, и да ли се ко ри сте пред но сти ма ди ги тал ног до ба 
и ства ра лач ких по тен ци ја ла ин тер не та и ди ги тал них ме ди ја. 
Ау тор ка исто вре ме но ис тра жу је да ли и у ко јој ме ри мла де 
ау тор ке ко ри сте свој ства ра лач ки рад, али и сво је про фи ле 
на ди ги тал ним плат фор ма ма за из ра жа ва ње дру штве но по-
ли тич ких ста во ва. По себ ну па жњу усме ри ла је и на пи та ња 
њи хо вог жен ског са мо ра зу ме ва ња: да кле, од нос пре ма фе-
ми ни зму, род ној рав но прав но сти као и на ис ку ство са род-
ном дис кри ми на ци јом. 

Ра де ћи ду бин ске по лу струк ту ри са не ин тер вјуе са осам па-
жљи во иза бра них са го вор ни ца ау тор ка је до шла до за кључ-
ка да ме ђу умет ни ца ма мла ђе ге не ра ци је у Ср би ји по сто ји 
зна ча јан не пре по знат по тен ци јал и та ле нат ка ко за ау тор ску 
про дук ци ју и про фе си о нал ну афир ма ци ју, та ко и за укљу-
чи ва ње у ак ти ви стич ке по кре те и јав ни дис курс. Овај „ре-
сурс” би зна чај ни јом по др шком ин сти ту ци ја, ор га ни за ци ја 
и ме ди ја до при нео ра зно ли ко сти и ква ли те ту до ма ћег кре-
а тив ног сек то ра. Са ме умет ни це не ис ка зу ју ам би ци ју и не 
од но се се план ски пре ма сво јој про фе си о нал ној афир ма ци-
ји. Иа ко је умет нич ки рад об ја вљи ван и ди стри бу и ран на 
дру штве ним мре жа ма, пре ва зи ла же ње ге о граф ских огра ни-
че ња у про мо ци ји и ди стри бу ци ји оста је тек хи по те тич ка 
иде ја. Та тја на Ни ко лић уо ча ва и да је за ма гље ну гра ни цу 
из ме ђу при ват них и про фе си о нал них иден ти те та у вир ту ел-
ној сфе ри, што је че сто слу чај код умет нич ких про фе си ја, а 
по себ но у контек сту ак ти ви зма, и фе ми ни зма.
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Мла де ау тор ке у Ср би ји, уз на чел но по зи ти ван став пре ма 
фе ми ни зму, пре по зна ју не рав но прав ност му шка ра ца и же на 
у ши рем дру штву, и ис ку си ле су ве ли ки број пу та дис кри ми-
на ци ју и ни по да шта ва ње. У окви ру кул тур не сце не сма тра ју 
да су бо ље тре ти ра не у од но су на про се чан по ло жај же на у 
дру штву, с тим што пре по зна ју оп те ре ће ња усло вље на оче-
ки ва њи ма, пред ра су да ма и сте ре о ти пи ма, сек си змом и ми-
зо ги ни јом чак и у про фе си о нал ним кру го ви ма. Сто га је у за-
вр шном де лу тек ста Та тја на Ни ко лић ски ци ра ла и пре по ру-
ке за де ло ва ње ре ле вант них ак те ра: пре све га за образовне 
ин сти ту ци је у до ме ну умет но сти. 

III

Тре ћи део те ма та об у хва та че ти ри тек ста ко ји на раз ли чит 
на чин при ла зе уло зи ме ди ја у су спре за њу или под сти ца њу 
кри тич ког ми шље ња.

Текст Да ни це Чи го ја Критичкомишљењеудигиталнојери:
кликиликритика?пре и спи ту је ак ту ел не ме диј ске кон цеп те 
уз по себ ну ана ли зу уло ге и мо гућ но сти ме диј ских рад ни ка 
да кроз из ве шта ва ње ути чу на раз вој кри тич ког ми шље ња. 
У са вре ме ним усло ви ма ме диј ски рад ни ци – пр вен стве-
но но ви на ри, на ла зе се у ве ли ком про це пу. Са јед не стра не 
нео п ход но је и ва жно да по шту ју про фе си о нал не стан дар де, 
етич ки из ве шта ва ју и ра де на раз во ју кри тич ког ми шље ња 
пу бли ке, гра ђа на, јав но сти7. Са дру ге стра не оп ста нак ме-
ди ја у ко ме су ан га жо ва ни, ду бо ко је усло вљен тр жи шним  
прин ци пи ма што зна чи да ће њи хо ве до ми нант не ак тив но-
сти нај ди рект ни је за ви си ти од трен до ва и оно га што је у од-
ре ђе ном тре нут ку дик тат тр жи шта, што че сто не ко ре спон-
ди ра са ети ком и исти ном, али вла сни ку до но си про фит. Иа-
ко се ин тер нет про стор че сто ви ди као про стор са ве ли ким 
по тен ци ја лом за ак ти ви зам и сло бод но ис ка зи ва ње ста во ва, 
па и за кри тич ко ми шље ње, у ре ал но сти се пре че сто де ша ва 
да кри тич ка ми сао оста не стра на за ве ћи ну ко ри сни ка ин-
тер не та. У за кључ ку ра да ау тор ка ука зу је на мо гу ће стра-
те ги је от по ра тр жи шно ори јен ти са ним ме ди ји ма би ло да је 
реч о тра ди цио нал ним или но во ме диј ским фор ма ма.  

Ти ја на Ба ста шић, Jелена Ива ни ше вић Па у но вић и Ка та ри-
на Ста ни са вље вић ау тор ке су ра да Медијскитексткаоту
мачикритичарреалности–медијскарепрезентацијапан
демије корона вируса 2020. У же љи да за бе ле же ак туелни 

7 Ni ko lić, M. Etič nost i pro fe si o nal nost TV iz veš ta va nja u kri znim si tu a ci ja ma: 
po pla ve u Sr bi ji 2014. go di ne, u: In di ka to ri pro fe si o nal nog / ne pro fe si o nal
nogponašanjanovinaraimedija:mogućnostizapoboljšanjestanja, (2015), 
Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka Be o grad skog uni ver zi te ta. 



18

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ и МИРЈАНА НИКОЛИЋ

тренутак и пан де ми ју ко ја је ко ре ни то про ме ни ла јав ни и 
при ват ни жи вот, али и ак тив но сти и по зи ци је ме ди ја, ау тор-
ке су ана ли зи ра ле из ве шта ва ња елек трон ских ме ди ја, те ле-
ви зиј ских ста ни ца, о пан де ми ји Ко вид 19. Пред мет ис тра-
жи ва ња су би ле цен трал не ин фор ма тив не еми си је два јав на 
сер ви са (Ра дио те ле ви зи ја Ср би је – РТС и Швед ска те ле ви-
зи ја – СТВ) и јед не ко мер ци јал не ка блов ске ТВ ку ће из Ср-
би је (Н1). Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је нај ма ња 
тен ден ци о зност у из ве шта ва њу уо че на у про гра ми ма јав ног 
сер ви са у Швед ској, од но сно ње гов про грам је про це њен 
као про грам са нај ве ћим по тен ци ја лом за раз вој кри тич-
ког ми шље ња. Са дру ге стра не, јав ни сер вис у Србији на-
кло ње ни ји је но си о ци ма вла сти, а ка блов ска те ле ви зи ја Н1 
пру жа кон тра те жу по др жа ва ју ћи опо зи ци ју. Ка ко ау тор ке 
за кљу чу ју, ана ли зи ра ни ме ди ји на про сто ру Ср би је сна жно 
су по ла ри зо ва ни и не мо же се ре ћи да по је ди нач но не гу ју 
плу ра ли зам ми шље ња ни ти сти му ли шу кри тич ко ми шље ње 
јав но сти. 

У са вре ме ним усло ви ма у ко ји ма је све при сут ни ја иде а ли-
за ци ја тех но ло ги ја ко је ну де но ви, вир ту ел ни про стор и ви-
со ку ин тер ак тив ност, Ма ја Мр ђе но вић у свом тек сту Хацуне
Мику:субверзивнипотенцијалпартиципативнокреираног
сајберпопидола ана ли зи ра јед ног од нај по зна ти јих вир ту-
ел них идо ла, во ка ло ид Ха цу не Ми ку (Hat su ne Mi ku) и на чин 
на ко ји су фа но ви до при не ли ње го вој по пу лар но сти. Овај 
фе но мен у вир ту ел ном про сто ру, про из во ди пот пу но но ву 
ве зу из ме ђу фа но ва и „идо ла”, се ле бри ти ја, у ре ал ном про-
сто ру. Ме ђу тим ау тор ка при ме ћу је, ела бо ри ра и до ка зу је на 
при ме ру Ха цу не Ми ку као ар те фак та сај бер по пу лар не кул-
ту ре да је реч о фе но ме ну ко ји ви ше од ра жа ва вред но сти 
ди ги тал ног ка пи та ли зма, афир ми ше са мо пар ти ци па ци ју по 
се би, али не и ак ти ви зам.

Критичко мишљење на српским дигиталним порталима 
рад је Са ње До ма зет у ко ме се опре де ли ла за ана ли зу ко лум-
не као ва жног ана ли тич ког жан ра но ви нар ског из ра за кроз 
ко ји ау то ри ис ка зу ју ли чан, сло бо дан и ар гу мен то ван став о 
ва жним дру штве ним по ја ва ма. Ко лум не са ме по се би од ли-
ку је ви сок по тен ци јал у сми слу раз во ја кри тич ког ми шље-
ња, а ка да то ме до да мо да су ана ли зи ра не ко лум не на ди ги-
тал ним пор та ли ма ја сно је да се овај ка па ци тет не дво сми-
сле но по ја ча ва. У ра ду су ана ли зи ра не ко лум не, њих пре ко 
осам де сет, ко је су би ле до ступ не на три раз ли чи та пор та ла: 
Н1,Нова.рсиПечат. На ла зи по ка зу ју да су то ком ана ли-
зи ра ног пе ри о да, ау то ри ко лум ни би ли нај че шће но ви на ри, 
али и умет ни ци, со ци о ло зи, мул ти ме ди јал не лич но сти ко ји 
су не дво сми сле но из ра жа ва ли сво је ста во ве и мо тивиса ли 
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чита о це да на пор та лу, иза тек сто ва оста вља ју сво је ко мен-
та ре што го во ри о мо гућ но сти ма раз во ја дво смер не ко му ни-
ка ци је, под сти ца њу фид бе ка, раз во ју и јав ној пре зен та ци ји 
кри тич ких ста во ва. До ми нант не те ме ко лум ни, па ти ме и 
те ме ка ко ји ма ре фе ри шу ко мен та ри, по ли тич ке су при ро де 
што не дво сми сле но, пре ма ау тор ки ном ста ву, го во ри о дру-
штву у кри зи, те кре а то ри ко лум ни тра же њен из вор и узро-
ке, раз ло ге и по сле ди це. Ге не рал ни за кљу чак ра да је да но-
во ме диј ске фор ме има ју ве ли ку мо гућ ност да ода бра ни са-
др жа ји бр же и ефи ка сни је стиг ну до пу бли ке, ути чу на њи-
хо ве ста во ве, раз ви ја ју кри тич ко ми шље ње и по ди жу ни во 
пар ти ципа тив но сти у ин тер ак тив ном ме диј ском окружењу.  

Украт ко, ових осам тек сто ва тра га ју за вр ло кон крет ним од-
го во ри ма ко ји би би ли пу то каз и за бу ду ћа ис тра жи ва ња и 
де ло ва ња у овој обла сти.

Жи ви мо у тре нут ку ка да ши ром све та до ла зи до ра ста или-
бе рал них и по пу ли стич ких вла да, пар ти ја и дру штве них по-
кре та, а раз ло зи за ту по ја ву че сто се пре ба цу ју на под руч је 
ме диј ске и тран сме диј ске не пи сме но сти ста нов ни штва, ко је 
до зво ља ва ве штим во ђа ма да на мет ну уну тар де мо крат ске 
струк ту ре ау то ри тар ни си стем. Ефек ти по ли ти ка и прак си 
та квих си сте ма са мо про ду бљу ју про бле ме у обра зов ним, 
кул тур ним и ме диј ским по ли ти ка ма – те оста вља ју уста но-
ве кул ту ре и умет но сти, као и обра зов ни си стем, да се сам 
су о ча ва са по сле ди ца ма. Сма њи ва ња бу џе та за кул ту ру на 
свим ни во и ма, пар то кра ти ја и пар тиј ска по ста вље ња упра ва 
и управ ни ка, упо тре ба и зло у по тре ба умет нич ког ра да (од 
ана хро них на руџ би до ди рект не или ин ди рект не цен зу ре), 
ко мер ци ја ли за ци ја и та бло и ди за ци ја ме ди ја, а с дру ге при-
вид на сло бо да и де мо кра тич ност дру штве них мре жа, од Ин-
ста гра ма до Тви те ра – што је сло бо да ужи ва ња у ис ка зи ва њу 
екс трем них ста во ва (јер ће са мо они би ти ”лај ко ва ни” и де-
ље ни), чи не да не ста је истин ска и кри тич ка јав на ди ску си ја 
у ко јој ће се са го вор ни ци слу ша ти или уза јам но чи та ти, или 
се та и та ква ди ску си ја се ли у про сто ре мар ги на ли зо ва не 
кон тра јав но сти8.

Та ко ће ови тек сто ви на сво је вр стан на чин с јед не стра не 
ис пи ти ва ти ста ње ства ри у до ме ну обра зо ва ња за кри тич ко 
ми шље ње у ди ги тал но до ба, али и с дру ге, по ку ша ти да да ју 
од го во ре на пи та ња ко ја по ста вља ју, ком би ну ју ћи раз ли чи те 
ди сци пли нар не пер спек ти ве, али и отва ра ју ћи пот пу но но ве 
тран сди сци пли нар не про се дее.

8 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Умет ност и кул ту ра от по ра, Бе о град: Ин-
сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју ФДУ и Клио.




