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ИМУНИТЕТА
Сажетак: Про гла ше ње ван ред ног ста ња у Ср би ји узро ко ва но 
свет ском пан де ми јом КО ВИД-19 ви ру сом, до ве ла је до нај ве ће 
свет ске кри зе од Дру гог свет ског ра та. Уво ђе њем ме ра ка ран-
ти на то ком про ле ћа 2020. го ди не, ди ги тал на тран сфор ма ци ја у 
мно гим дру штви ма је убр за на, а зна чај ме диј ске и ин фор ма ци о не 
пи сме но сти у но во на ста лим окол но сти ма ја сно је ис так нут. На-
чи ни ин фор ми са ња и ме диј ске на ви ке гра ђа на су се ме ња ле, уве ден 
је рад од ку ће, он лајн на ста ва, а елек трон ска ку по ви на осли ка ва-
ла је но ву ре ал ност. Ди ги тал ни про стор по ста јао је пре за си ћен 
ин фор ма тив ним, обра зов ним, ко мер ци јал ним са др жа ји ма и мно ге 
ин сти ту ци је кул ту ре и умет но сти учи ни ле су до ступ ним ди ги-
та ли зо ва не сво је ар хи ве, фун ду се, вред но сти, ба шти ну. Ин тер ак-
ци ја у јав ном, ди ги тал ном про сто ру, би ва ла је све ин тен зив ни ја, 
а кри тич ко ми шље ње афир ми са ло се као нео п ход ност за ја ча ње 
ди ги тал ног „иму ни те та” сва ког по је дин ца, али и дру штва. Са 
по ја вом пан де ми је па ра лел но је до шло до по ја ве ин фо де ми је, ко ја 
је пред гра ђа не ста ви ла за да так за ин тен зив ним кри тич ким пре-
и спи ти ва њем но ве ди ги тал не ме диј ске кул ту ре, са мог пој ма ме-
ди ја, пра те ће ре гу ла ти ве и ме диј ске по ли ти ке ге не рал но. У овом 
ра ду пред ста вље не су стра те шке ак тив но сти Ми ни стар ства 
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кул ту ре и ин фор ми са ња, на пла ну раз во ја и уна пре ђе ња ме диј ске и 
ин фор ма ци о не пи сме но сти на на ци о нал ном и ме ђу на род ном пла ну, 
као и са рад ње са ре ле вант ним те ли ма Европ ске уни је и УНЕ СКО-
ом (UNE SCO).

Кључне речи: ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност, кри тич-
ко ми шље ње, ау ди о ви зу ел на по ли ти ка, умре жа ва ње, за го ва ра ње, 
Европ ска уни ја, УНЕ СКО

Mедијска и ин фор ма ци о на пи сме ност има су штин ску уло
гу у осна жи ва њу гра ђа на, њи хо вих ве шти на и зна ња ко ја 
им омо гу ћа ва ју да се у но вом, кон вер гент ном, ме диј ском и 
ин фор ма ци о ном окру же њу, кре а тив но из ра зе и ква ли тет но 
ин фор ми шу, да раз у ме ју ин фор ма ци је, ко их кре и ра и за
што их ши ри, да ла ко пре тра жу ју и функ ци о нал но ко ри сте 
обра зов не, кул тур не и ко мер ци јал не са др жа је. Раз ли чи тим 
ме диј ским са др жа ји ма мо же мо при сту па ти: пу тем тра ди ци
о нал них ме ди ја, у фор ми услу га на зах тев, веб пор та ла, дру
штве них мре жа, плат фор ми за де ље ње ви деа и апли ка ци ја. 
Но ва ди ги тал на ме диј ска кул ту ра под ра зу ме ва ин тер ак ти
ван при ступ и омо гу ћа ва ан га жо ва ност гра ђа на, те та ко по
др жа ва ак тив но гра ђан ство у де мо крат ском дру штву. Да нас 
по сто ји сна жна дру штве на по ве за ност ко ја се по себ но на 
дру штве ним мре жа ма огле да у дру штве ном ак ти ви зму из
не дре ном из раз ли чи тих по кре та (по пут #ја та ко ђе (#me too), 
#цр ни жи во ти вре де (#blac kli ve smat ter) #он за њу (#heforshe) 
и дру гих) ко ји у ре ал но сти мо гу да ре зул ти ра ју ка ко по зи
тив ним, та ко и не га тив ним ефек ти ма. Јав но из но ше ње или 
не из но ше ње ста во ва је кон стант но под лу пом дру шве них 
гру па до те ме ре, да се у по след ње две го ди не у ди ги тал ној 
ме диј ској кул ту ри по ја ви ла „кул ту ра от ка зи ва ња пра ће ња” 
(can cel cul tu re). Овај по јам пре у зет из по пу лар не кул ту ре 
од но си се на на чин по на ша ња у дру штву или гру пи, по себ
но на дру штве ним ме ди ји ма, ко ји је та кав да је уо би ча је но 
да се у пот пу но сти од ба ци, ис кљу чи или пре ста не да пра ти 
она осо ба, бренд, ком па ни ја или ор га ни за ци ја ко ја је из не ла 
увре дљив став, су прот но уве ре ње или се уз др жа ла од по
др жа ва ња од ре ђе ног по кре та или иде је. Про фе сор ка Уни
вер зи те та у Ми чи ге ну, Ли за На ка му ра (Li sa Na ka mu ra) ко ја 
про у ча ва од нос ди ги тал них ме ди ја, ра се и ро да овај фе но
мен на зи ва „кул тур ним бој ко том.”1. За по пу ла ри за ци ју ове 
по ја ве и пре и спи ти ва ње ње ног зна ча ја, од ре ђе не за слу ге 

1 Кул ту ра от ка зи ва ња пра ће ња, шта је и ка ко је на ста ла?, Те ле граф (The 
Te le graph), 30. 07. 2020; до ступ но на лин ку https://www.te le graph.co .uk /
mu sic/whattoli stento /can celcul tu redid be gin/, при сту пље но 12. 08. 
2020. го ди не. 
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при па да ју и ак ту ел ном аме ричком пред сед ни ку2, те мо же мо 
ја сно ви де ти ка ко је уло га ди ги тал них ме ди ја у дру штве ном, 
кул тур ном, еко ном ском и по ли тич ком жи вот у у по след њих 
пар го ди на знат но оја ча ла. Сто га, за гра ђа не ко ји се сре ћу 
са иза зов ом ди ги тал ног ме диј ског окру же ња, од су штин ског 
зна ча ја је раз ви ја ње и не го ва ње кри тич ког ми шље ња, што 
је и је дан од пред у сло ва за сти ца ње ди ги тал ног иму ни те та, 
од но сно ве шти не раз у ме ва ња кон тек ста и из град ње си сте ма 
од бра не и за шти те од дез ин фор ма ци ја, ла жних ве сти, по
тен ци јал но штет них ме диј ских са др жа ја, дис кри ми на ци је, 
го во ра мр жње, сте ре о ти па, на си ља ге не рал но и по себ но у 
ди ги тал ном ме диј ском окру же њу. Ја ча ње ди ги тал ног иму
ни те та мо же до при не ти по зи тив ном дру штве ном ак ти ви зму, 
као и до но ше њу од лу ка ко је уна пре ђу ју ква ли тет жи во та у 
еко ном ском, дру штве ном, кул тур ном и по ли тич ком сми слу.

У сми слу ре че ног по себ но је ва жно скре ну ти па жњу да би 
над ле жни др жав ни ор га ни тре ба ло да омо гу ће раз ви ја ње и 
ја ча ње кри тич ког ми шље ња у дигиталноj ме диј ској кул ту ри 
кроз кре и ра ње ква ли тет не јав не по ли ти ке у обла сти ме диј
ске пи сме но сти. Тај про цес по ра зу ме ва да кре а тор има пр
вен стве но ви зи ју, а за тим и стра те ги ју ко ја ће оси гу ра ти да 
ак тив но сти до ве ду до ис пу ње ња ње них ци ље ва. Прак са др
жа ва чла ни ца Европ ске уни је (Eu ro pean Union), као и ме ђу
на род них ор га ни за ци ја  по пут УНЕ СКОа или Са ве та Евро
пе (Co un cil of Eu ro pe) и њи хо вих чла ни ца у по гле ду кре и ра
ња јав не по ли ти ке у обла сти ме диј ске пи сме но сти вр ло је 
раз ли чи та. Ма ли је број зе ма ља ко је има ју де фи ни сан по се
бан стра те шки акт у обла сти ме диј ске пи сме но сти. Ве ћи на 
зе ма ља пре у зи ма и адап ти ра ме ђу на род не окви ре те стра те
шка опре де ље ња са овог ни воа угра ђу ју у на ци о нал на стра
те шка до ку мен та из раз ли чи тих обла сти по пут: обра зо ва ња, 
ин фор ми са ња и ме ди ја, ин фор ма ци о ног дру штва, омла ди не 
и слич но. На те ре ну, ова кав ин те гра тив ни при ступ омо гу ћа
ва раз ли чи тим ак те ри ма да се да ље ба ве раз во јем и уна пре
ђе њем ове обла сти и Вла да Ре пу бли ке Ср би је је 30. ја ну а ра 
2020. го ди не усво ји ла Стра те ги ју раз во ја си сте ма јав ног ин
фор ми са ња у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од 2020–20253. го
ди на у окви ру ко је је јед но по гла вље по свећено ме диј ској и 
ди ги тал ној пи сме но сти. 

2 „До налд Трамп је краљ кул ту ре от ка зи ва ња пра ће ња”, Ва шинг тон по-
сту (The Was hing ton Post), 30. 06. 2020. го ди не, до ступ но на https://www.
was hing ton post.com /ou tlo ok/2020/06/30/can celcul tu retrumpmce nany/; 
при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.

3 Стратегијa раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња у Ре пу бли ци Ср би ји за 
пе ри од 20202025; до ступ но на https://www.me dia.sr bi ja.go v.rs /med srp/
do ku men ti/me dij ska_stra te gi ja210_cyr.pdf, при сту пље но 12. 08. 2020. го
ди не.
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У прет ход не две го ди не Ми ни стар ство кул ту ре и нфор ми
са ња је са раз ли чи тим др жав ним ин сти ту ци ја ма, мул ти ла
те рал ним и би ла те рал ним парт не ри ма ра ди ло на уна пре ђе
њу ове обла сти ка ко у окви ру фор мал ног, та ко и у окви ру 
нефор мал ног обра зо ва ња.

Ка да је у пи та њу фор мал но обра зо ва ње, по сто ји ве ли ка по
тре ба, а и мно ге ини ци ја ти ве су већ по кре ну те, да ме диј ска 
пи сме ност бу де угра ђе на у обра зов ни си стем, ме ђу тим не 
кроз је дан ре дов ни пред мет. Ме диј ска пи сме ност је тран
свер зал на ком пе тен ци ја и у скла ду са нај бо љим прак са ма 
за ма ља чла ни ца Европ ске уни је, а ко је та ко ђе по др жа ва ју и 
ме ђу на род не ор га ни за ци је по пут УНЕ СКОа, пре по ру ка је 
ин те гри са ње ме диј ске пи сме но сти у све ни вое фор мал ног 
обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и ви со ко школ ско обра зо ва ње, и 
то кро ску ри ку лар но. Ди рек тан ефе кат оства ри ва ња ци ље ва 
прет ход не Стра те ги је раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња 
до 2016. го ди не, би ло је уво ђе ње ме диј ског опи сме ња ва ња 
у фор мал но обра зо ва ње, кроз укуп но три лек ци је у окви
ру пред ме та Гра ђан ско вас пи та ње (из бор ни пред мет) и Ма
тер њег је зи ка. У про це су уво ђе ња ме диј ске пи сме но сти у 
обра зов ни про цес зна чај ну уло гу је имао За вод за уна пре
ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња ко ји је ин тен зив но ра дио 
на уво ђе њу ме диј ске пи сме но сти у школ ске про гра ме и то 
кроз по себ не пред ме те, као и у окви ру по сто је ћих пред
ме та кроз раз ви ја ње по себ не ком пе тен ци је. Та ко је уве ден 
из бор ни пред мет под на зи вом „Је зик, ме ди ји и кул ту ра” у 
сред ње шко ле од сеп тем бра 2018. го ди не и пре ма до са да
шњим ана ли за ма ве о ма ра до га мла ди би ра ју. Та ко ђе, Ми ни
стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, у чи јој се 
над ле жно сти на ла зи област раз во ја прин ци па ин фор ма ци о
ног дру штва, до ста ра ди на раз во ју и уна пре ђе њу ди ги тал
не пи сме но сти кроз фор мал но обра зо ва ње, с об зи ром да су 
те ком пе тен ци је са став ни сег мент ши рих ком пе тен ци ја ме
диј ске пи сме но сти. Још од 2016. го ди не ово ми ни стар ство 
спро во ди еду ка тив ну кам па њу „ИТ ка ра ван” на ме ње ну уче
ни ци ма основ них шко ла, њи хо вим ро ди те љи ма и на став ни
ци ма и до 2019. го ди не про грам је одр жан у 129 шко ла, а 
уче ство ва ло је 12.900 де це и 3.700 ро ди те ља. Ови по да ци 
са др жа ни су у Стра те ги ји раз во ја ди ги тал них ве шти на у Ре
пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 2020. до 2024. го ди не4 ко ја је 
из ра ђе на у окви ру по ме ну тог ре со ра, а ко ја је та ко ђе об у
хва ти ла актив но сти и ини ци ја ти ве из обла сти ме диј ске 

4 Стра те ги ја раз во ја ди ги тал них ве шти на у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри-
од од 2020. до 2024. го ди не; до ступ но на https://www.prav noin for ma
ci o nisi stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/vla da/stra te gi ja/2020/21/2/reg; 
при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не. 



401

МАЈА Ј. ЗАРИЋ

писмено сти. У ду ху Па ри ске де кла ра ци је о ме диј ској и ин
фор ма ци о ној пи сме но сти5 у ди ги тал ном до бу, ве о ма је ва
жно да се ови на по ри раз ли чи тих ре со ра, ко ји се ба ве обла
сти ма по пут ме ди ја, кул ту ре, обра зо ва ња, омла ди не и ин
фор ма ци о ног дру штва, да ље раз ви ја ју као ме ђу соб но по ве
за ни, и да кроз кре и ра ње си нер ги је при ме њу је мо хо ли стич
ки при ступ за сти ца ње ком пе тен ци ја ме диј ске пи сме но сти.

Ква ли тет но пла ни ра ње и спро во ђе ње ак тив но сти пред ви ђе
но до ку мен ти ма јав них по ли ти ка зах те ва кон ти ну и ра ну ин
тер ре сор ну са рад њу и по ве за ност са свим за ин те ре со ва ним 
стра на ма у обла сти ме диј ске пи сме но сти. На на ци о нал ном 
ни воу, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња је 2018. го
ди не ини ци ра ло сна жни је и умре же но по ве зи ва ње ак те ра у 
обла сти ме диј ске пи сме но сти кроз ор га ни зо ва ње са ста на ка 
ко ор ди на ци је два пу та го ди шње, у ци љу раз ме не ин фор ма
ци ја и ко ор ди на ци је ак тив но сти. На овај на чин, пред став
ни ци ре сор них ми ни стар ста ва, ин сти ту ци ја, ре гу ла тор них 
и са мо ре гу ла тор них те ла, ме диј ских и но ви нар ских удру
же ња, ме ђу на род них ор га ни за ци ја, ака дем ске за јед ни це, 
ци вил ног дру штва, про је ка та и екс пер ти има ли су при ли ку 
да раз ме не ин фор ма ци је о трен до ви ма и ак тив но сти ма ко је 
спро во де у овој обла сти, да гра де си нер ги ју, а ква ли тет не 
про јект не иде је ко је су на кра ју про јект ног ци клу са мо гле 
су би ти пре у зе те од стра не за ин те ре со ва них ак те ра. У окви
ру на ве де не плат фор ме, ак те ри мо гу елек трон ским пу тем да 
раз ме њу ју ин фор ма ци је и лак ше по диг ну ви дљи вост сво јих 
ак тив но сти. Ова кво умре жа ва ње пру жа та ко ђе и при ли ку да 
се от кри ју те ме у окви ру ме диј ске пи сме но сти око ко јих по
сто ји кон сен зус и от поч не јав но за го ва ра ње, што по спе шу је 
си стем ски раз вој обла сти.

Си стем ски раз вој ме диј ске пи сме но сти има за циљ оспо
со бља ва ње гра ђа на Ср би је свих уз ра ста и ста ро сног до ба 
да ко ри сте ме ди је и ме диј ске са др жа је на нај це лис ход ни ји 
и кри тич ки на чин, да раз у ме ју са др жај ме диј ских по ру ка и 
про цес њи хо вог на ста ја ња, као и да у том про це су и са ми 
ак тив но уче ству ју. Та кав по ду хват под ра зу ме ва укљу чи ва ње 
што ве ћег бро ја парт не ра ко ји би спро во ди ли ко ор ди ни са не 
ак тив но сти у окви ру фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва
ња. Са јед не стра не, уво ђе њем ме диј ске пи сме но сти у пре
ду ни вер зи тет ско обра зо ва ње, ге не ра ци је ко је бу ду ста са ва
ле има ће ка па ци тет да свој ди ги тал ни иму ни тет одр жа ва ју 
и ја ча ју. Обра зо ва ње ко је омо гу ћа ва ме диј ску пи сме ност, 
об у хва та пра ва и ин те ре се де це и мла дих, њи хо ву за штиту 

5 https://en.une sco.org /news/pa risdec la ra tionme diaan din for ma tionli te
racyadop ted; при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не
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од штет них са др жа ја и оста ла лич на пра ва у сфе ри јав ног 
ко му ни ци ра ња. Та ко ђе, нео п ход но је си стем ски уве сти ме
диј ску пи сме ност у ви ско школ ско обра зо ва ње, по себ но у 
обла сти ма ко је су у ве зи са но ви нар ством, људ ским пра ви
ма, со ци о ло ги јом, кре а тив ним ин ду стри ја ма и еко но ми је, 
умет но шћу што би ути ца ло да се у прак си ове обла сти уна
пре ђу ју. Са дру ге стра не, гра ђа ни ма сред ње и ста ри је до би, 
мо ра ју би ти омо гу ће не плат фор ме и ак тив но сти за ја ча ње 
зна ња и ве шти на ме диј ске пи сме но сти, ко је та ко ђе тре
ба да бу ду укљу че не у обра зо ва ње од ра слих и це ло жи вот
но уче ње. Да кле нео п ход но је да јав не по ли ти ке у обла сти 
ме диј ске пи сме но сти омо гу ће ства ра ње парт нер ста ва ме ђу 
кључ ним ак те ри ма и кре и ра ње спек тра ак тив но сти на ко
ји ма ће се гра ђа ни, пре ма циљ ним гру па ма, упо зна ва ти са 
вр ста ма, на чи ном ра да и прав ним ста ту сом ме ди ја, њи хо
вим функ ци ја ма, оба ве за ма и од го вор но шћу, про дук ци јом 
са др жа ја, мо гућ но сти ма за ин тер ак тив но и пар ти ци па тив но 
конзумирање са др жа ја. 

Још јед на од ак тив но сти Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми
са ња, на ста ла 2018. го ди не са за дат ком раз во ја ме диј ске пи
сме но сти кроз фор мал но обра зо ва ње, је фор ми ра ње Рад не 
гру пе за из ра ду При руч ни ка за уна пре ђе ње и раз вој ме диј-
ске пи сме но сти у пре ду ни вер зи тет ском обра зо ва њу. Ка ко 
би При руч ник био ви со ко ква ли те тан, и ка ко би се оси гу
рао кон сен зус око ње го ве при ме не, Ми ни стар ство је ко ор
ди ни ра ло ра дом рад не гру пе ко ју су чи ни ли: пред став ни ци 
Министарствa кул ту ре и ин фор ми са ња, Ми ни стар ства про
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Ми ни стар ства тр го ви
не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, Ми ни стар ства омла ди не 
и спор та, По кра јин ског се кре та ри ја та за обра зо ва ње, про
пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни
це, Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је, На ци о нал ног 
про свет ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је, За во да за уна пре ђе ње 
обра зо ва ња и вас пи та ња, За во да за вред но ва ње ква ли те та 
обра зо ва ња и вас пи та ња, Јав не ме диј ске уста но ве „Ра дио 
Те ле ви зи ја Ср би је” и Јав не ме диј ске уста но ве „Ра дио Те ле
ви зи ја Вој во ди не”. Рад рад не гру пе по др жан је кроз про је
кат „По др шка ме диј ским ре фор ма ма”, ко ји је фи нан си ра ла  
Де ле га ци ја Европ ске уни је, те су екс пер ти ко ји су ра ди ли на 
ма те ри ја лу чи ни ли део ау тор ског ти ма6. Ка ко би ода бра не 
те ме би ле те сти ра не и ка ко би се про це ни ла њи хо ва ре ле
ват ност за де цу и мла де, Ми ни стар ство кул ту ре је спро ве ло 
два пу та го ди шње ра ди о ни це у пред школ ским и школ ским 

6 http://po dr ska me di ji ma.rs /odr zansa sta nakrad negru pemi ni star stvakul tu
reiin for mi sa njaza iz ra dupri ruc ni kazauna pre de njeiraz vojme dij skep
i sme no sti/ при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
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устано ва ма на осно ву чи јих ана ли за је рад на гру па про ми
шља ла те ме од но сно са др жај при руч ни ка7. У не ко ли ко фа
за, текст при руч ни ка био је про сле ђи ван ак те ри ма у окви ру 
мре же за ме диј ску пи сме ност, са же љом да се до би ју и у 
текст угра де ко мен та ри и су ге сти је струч не за јед ни це. При
руч ник је тре нут но у фа зи ди зај на и има ће сво ју ди ги тал ну 
вер зи ју – ди ги тал ни пор тал. Та ко ђе је као ди дак тич ко сред
ство ко ри шће на мо дер на игра „Лу е ду” ко ја пред ста вља фу
зи ју он лајн и офлајн све та, игра се на та бли пу тем бес плат не 
апли ка цје и у ко јој ће би ти по хра ње но 600 пи та ња раз ли чи
те те жи не из При руч ни ка. Циљ је да се у школ ској 2021. го
ди ни При ру чник уз ово ди дак тич ко сред ство на ђе у би бли о
те ка ма пре ду ни вер зи тет ских уста но ва ши ром Ср би је, те да 
на тај на чин учи те љи мо гу да га ко ри сте у на ста ви, као и у 
бо рав ку, а та ко ђе де ца ће мо ћи да га по зај ме из би бли о те ке 
и са ро ди те љи ма уче кроз игру код ку ће. У сеп тем бру 2020. 
го ди не би ће спро ве де на кам па ња ко ју ће, у ци љу по ди за ња 
све сти јав но сти, за јед но спро ве сти Ми ни стар ство, ЕУ ин фо 
цен тар и ЕУ про је кат „По др шка ме диј ским ре фор ма ма”. Део 
кам па ње пред ста вља и ре а ли за ци ја игра нодо ку мен тар но 
ани ми ра ног те ле ви зиј ског се ри ја ла о ме диј ској пи сме но сти 
ко ји се осла ња на обра зов не са др жа је из пре ду ни вер зи тет
ског при руч ни ка за ме диј ску пи сме ност. Те ле ви зиј ска се ри ја 
од осам на ест епи зо да пре вас ход но је на ме ње на де ци и мла
ди ма. ТВ се ри јал је на ме њен обра зов нона уч ном про гра му 
Ра диоте ле ви зи је Ср би је и про гра му Ра диоте ле ви зи је Вој
во ди не на ко јем ће би ти еми то ван на је зи ци ма на ци о нал
них ма њи на, а та ко ђе ће би ти до сту пан у ди ги тал ној вер зи ји 
при руч ни ка у ре сур си ма за вас пи та че, на став ни ке и струч не 
са рад ни ке. По ме ну та кам па ња ће за циљ има ти и кре и ра
ње ин те ре со ва ња код вас пи та ча, на став ни ка и струч них са
рад ни ка за при ме ну При руч ни ка и  уче шће у обу ка ма ко је 
Ми ни стар ство пла ни ра да за јед но са раз вој ним партнери ма 
осми сли пре ма При руч ни ку и спро ве де.

Пре по зна ју ћи иза зо ве са ко ји ма су се гра ђа ни су сре ли у 
мар ту, ка да је от по че ло ван ред но ста ње, Ми ни стар ство кул
ту ре и ин фор ми са ња је, у са рад њи са ЕУ ин фо цен тром  и 
про јек том „По др шка ме диј ским ре фор ма ма”, по кре ну ло 
се ри ју ве би на ра „При че из ка ран ти на” на те ме ве за не за 
но ву ди ги тал ну ре ал ност, ме диј ске на ви ке и пра ће ње ме
диј ских са др жа ја, по себ но на ин тер не ту, то ком пан де ми је 
КО ВИД19. Бу ду ћи да су ста ти сти ке овог се ри ја ла по ка за ле 
да је ви ше од 300 осо ба пра ти ло сва ки од ве би на ра, као и да 
је у просеку укуп них пре гле да би ло око 2000 по ве би на ру, 

7 http://www.kul tu ra.gov .rs/cyr/ak tu el no sti/po ce lase ri jara di o ni cauokvi ru
evrop skene de ljeme dij skepi sme no sti; при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
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у ис тој органи за ци ји од ав гу ста до ок то бра ове го ди не ре
а ли зо ва ће се се ри јал ве би на ра „Ди ги тал ни иму ни тет – од 
ди ги тал не цуц ле до ди ги тал ног бун тов ни ка”. Те ме ве би на ра 
за сно ва не су на При руч ни ку за ме диј ску пи сме ност за пре-
ду ни вер зи тет ско обра зо ва ње ко је је при пре ми ло Ми ни ста
ср тво кул ту ре и ин фор ми са ња са ЕУ про јек том „По др шка 
ме диј ским ре фор ма ма”. Овај се ри јал ве би на ра ди зај ни ран 
је та ко да је при ла го ђен је по ро ди ца ма, де ци и мла ди ма 
раз ли чи тих ста ро сних до би – по чев од оних нај мла ђих, па 
до сред њо шко ла ца, и упра во је циљ да се раз го ва ра о но
вој ди ги тал ној ме диј ској кул ту ри и на ви ка ма ко је ства ра мо. 
Се ри јал је 5. ав гу ста 2020. отво рен ве би на ром „Ди ги тал на 
цуцла”8 ко ји је био на ме њен ро ди те љи ма де це до че ти ри го
ди не, а пра ти ло га је ви ше од 300 осо ба и оства ре но је ско ро 
7000 пре гле да у пр вих 24 са та.

Кре и ра ње јав них по ли ти ка у обла сти ме диј ске пи сме но сти 
умно го ме за ви си од трен до ва кре и ра ња по ли ти ка на ме ђу на
род ном пла ну. Област ме диј ске пи сме но сти је од ве ли ког ин
те ре со ва ња ка ко за Европ ску уни ју (Eu ro pean Union), та ко и 
за ме ђу на род не ор га ни за ци је по пут Са ве та Евро пе, ОЕБСа 
(OSCE), Ује ди ње них На ци ја (Uni ted Na ti ons), УНЕ СКОа 
УНИ ЦЕФа (UNI CEF). Иа ко се по јам ме диј ске и ин фор
ма ци о не пи сме но сти, као и пре по ру ке за њен раз вој и уна
пре ђе ње вр ло че сто ја вља ју у мно гим до ку мен ти ма јав них 
по ли ти ка раз ли чи тих ме ђу на род них ор га ни за ци ја из раз
ли чи тих обла сти по пут ме ди ја и ин фор ма ци о ног дру штва, 
људ ских пра ва или при ме ра ра ди је дин стве ног ди ги тал ног 
тр жи шта, до са да не по сто ји гло бал ни до ку мент јав не по ли
ти ке у обла сти ме диј ске пи сме но сти нијед не међу на род не 
ор га ни за ци је.   

На ини ци ја ти ву Ми ни стар ства кул ту ре и ин фо рми са ња, а у 
са рад њи са Ми ни стар ством спољ них по сло ва, Ми ни стар
ством про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја и УНЕ СКО
ом, 12. и 13. сеп тем бра 2019. го ди не, одр жан је у Бе о гра ду 
„Ме ђу на род ни екс перт ски са ста нак о ме диј ској и ин фор ма
ци о ној пи сме но сти”9. По ред ра да на ажу ри ра њу При руч ни-
ка за ме диј ску пи сме ност за на став ни ке ко ји је УНЕ СКО 
об ја вио 2011. го ди не на ко јем је ра ди ло три де сет екс пе ра та 
у обла сти ме ди ја, обра зо ва ња, би бли о те кар ства, геј мин га 

8 Ве би нар „Ди ги тал на цуц ла” у ор га ни за ци ји ЕУ ин фо цен тра; до сту пан 
на: https://eu in fo.rs /ka kodi gi tal nacuc lauti cenaraz vojde te ta/; при сту
пље но 13. 08. 2020. го ди не.

9 Стра те ги ја раз во ја ди ги тал них ве шти на у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од 
од 2020. до 2024. го ди не; до ступ но на https://www.prav noin for ma ci o ni
si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/vla da/stra te gi ja/2020/21/2/reg; при
сту пље но 12. 08. 2020. го ди не. 
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и ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја из це лог 
све та, фор ми ран је Ко ми тет за из ра ду „Бе о град ских смер ни
ца за На црт гло бал них стан дар да за курикулумe за ме диј ску 
и ин фор ма ци о ну пи сме ност”. Ко ми тет је за јед но са екс пер
ти ма из ра дио „Бе о град ске смер ни це”, а до ку мент је на кон 
са стан ка у Бе о гра ду об ја вљен на сај ту УНЕ СКОа, чи ме је 
за по че та јав на рас пра ва ко ја ће тра ја ти до сеп тем бра 2020. 
го ди не. У окви ру за се да ња Ге не рал не скуп шти не Уне ска у 
Па ри зу, у но вем бру 2019. го ди не, одр жан je Ми ни стар ски 
па нел Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност и игре на ко ме 
је пред ста вљен из ла зни до ку мент са бе о град ског Ме ђу на
род ног са стан ка „Бе о град ске пре по ру ке за На црт гло бал них 
стан дар да за смер ни це за ку ри ку лу ме за ме диј ску и ин фор
ма ци о ну пи сме ност”10 и том при ли ком су зе мље чла ни це 
по зва не да сво јим ко мен та ри ма и су ге сти ја ма уна пре де до
ку мент. УНЕ СКО је ор га ни зо вао јав ну рас пра ву по ме ну тог 
до ку мен та на „Два на е стом фо ру му јав них по ли ти ка” у де
цем бру 2019. го ди не у Ду ба и ју, ме ђу тим на кон то га уме сто 
пла ни ра них са ста на ка и јав них рас пра ва у раз ли чи тим ре
ги о ни ма због пан де ми је на ста вље но је са одр жа ва њем он
лајн ди ску си ја и са ста на ка. Ко ми тет оформ љен у Бе о гра ду 
све вре ме ра ди на уна пре ђи ва њу „Бе о град ских смер ни ца” 
бу ду ћи да је по след њи са ста нак и об ја вљи ва ње пр вог гло
бал ног до ку мен та јав не по ли ти ке у обла сти ме диј ске и ин
фор ма ци о не пи сме но сти пла ни ран да се одр жи 2021. го ди не 
у Бе о гра ду. Том при ли ком ће би ти пред ста вљен и ажу ри ран 
УНЕСКО при руч ник о ме диј ској и ин фор ма ци о ној пи сме
но сти у од но су на ак ту ел ни из 2011. го ди не. Ге не рал на ди
рек тор ка Уне ска, Од ри Азу ле (Au drey Azo u ley), ко ја је по
во дом по ме ну тог  пр вог Ме ђу на род ног са стан ка бо ра ви ла у 
Бе о гра ду, на ја ви ла је овај ви ше го ди шњи про цес и по сла ла 
сна жну по ру ку са па не ла ко ји је био отво рен за јав ност о из
у зет ном зна ча ју ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти. Она 
је ис та кла да: „Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност пред
ста вља јед ну од основ них ди мен зи ја мо рал ног и гра ђан ског 
обра зо ва ња. Она је та ко ђе и основ но пра во сва ког гра ђа ни на 
у сва кој зе мљи све та и ти ме сва ко ме омо гу ћа ва да за шти
ти сво ју при ват ност и про на ђе сво је ме сто у дру штву чи је 
техно ло шко окру же ње се све бр же и бр же ме ња.”11

Ква ли тет но стра те шко про ми шља ње и кре и ра ње стра
те шких прин ци па усло вље но је по зна ва њем при ли ка и 

10 https://en.une sco.org /news/jo ur neyin gworldga mesme diaan din for ma
tionli te racy; при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.

11 https://en.une sco.org /si tes/de fa ult/fi les/bel gra de_re com men da ti ons_on _
draft_glo bal_stan dards_for_mil_cur ri cu la_gu i de li nes_12_no vem ber.pd f; 
при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
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трендо ва у обла сти ме диј ске пи сме но сти и раз ме ном зна ња  
ис ку ста ва са ко ле га ма из дру гих зе ма ља и раз ли чи тих ме ђу
на род них ор га ни за ци ја. Кроз рад у рад ним те ли ма Европ ске 
ко ми си је и ме ђу на род них ор га ни за ци ја по пут Ко накт ко ми
те та за Ди рек ти ву о ау ди о ви зу ел ним ме диј ским услу га ма 
Европ ске ко ми си је12, Над зор ног ко ми те та за ин фор ма ци о но 
дру штво и ме ди је Са ве та Евро пе13, Им пле мен та ци о них са
та на ка Људ ске ди мен зи је14 у окви ру ОЕБСа или Ко ми си је 
за ин фор ми са ње и ко му ни ка ци је У НЕ СКОа15, Ми ни ста ство 
је има ло при ли ке да дâ до при нос из ра ди ме ђу на род них до
ку ме на та јав них по ли ти ка ко ји об у хва та ју ме диј ску пи сме
ност, а та ко ђе и да пра ти трен до ве у овој обла сти и раз ме њу
је ис ку ства са ко ле га ма. Ве о ма је зна чај на по ја ва ин тен зив
ни је са рад ње у по след њих пар го ди на не ких од на ве де них 
ко ми те та што до при но си учвр шћи ва њу ста во ва и кре и ра њу 
спро во дљи ви јих јав них по ли ти ка, че му је ве ро ват но до при
не ла и чи ње ни ца да је Европ ска ко ми си ја, че сто ве о ма зна
ча јан фи нан сиј ски парт нер свих на ве де них ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја у спро во ђе њу ме ђу на род них про је ка та. Кра јем 
сеп тем бра 2019. го ди не, на по зив УНЕ СКОа и Вла де Швед
ске, у Ге те бор гу, на Кон фе рен ци ји о ме диј ској и ин фор ма
ци о ној пи сме но сти, Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња 
пред ста ви ло је при ме ре до бре прак се у кре и ра њу по ли ти ка 
ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти16. Ка да је кре и ра ње 
јав них по ли ти ка у пи та њу, нео п ход но је ис та ћи зна чај про
це са Европ ских ин те гра ци ја ко ји ути че на хар мо ни зо ва ње 
прав ног окви ра са пр а вним те ко ви на ма Европ ске уни је и 
да је у окви ру по ме ну тог про це са ме диј ска пи сме ност као 
по јам уве де на у За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма17, 
За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма18, као и у два за ко на 
из обла сти обра зо ва ња. Та ко ђе, зна чај на сред ства су по ву
че на из ИПА фон до ва ко ја су кроз про јек те, про гра ми ра на 
од стра не Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња, усме ре на 
на уна пре ђе ње ме диј ске пи сме но сти у до ме ну фор малног и 

12 https://ec.eu ro pa.eu /di gi talsin glemar ket/en/avmsdcon tactcom mit tee; 
при сту па но сај ту 13. 08. 2020. го ди не.

13 https://www.coe.int/en/web/fre e domex pres si on/cdmsi; при сту пље но 13. 
08. 2020. го ди не.

14 https://www.osce.org/odi hr/hdim; при сту пље но 13. 08. 2020. го ди не.
15 https://en.une sco.org /ge ne ral con fe ren ce/40/ci ; при сту пље но 13. 08. 2020. 

го ди не.
16 https://en.une sco.org /si tes/de fa ult/fi les/gm w2019_fe a tu re_events_agen da.

pdf; при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
17 https://www.pa ra graf.rs /pro pi si/za kon_o_jav nom_in for mi sa nju_i_me di ji ma.

html; при сту пље но 13. 08. 2020. го ди не.
18 https://www.pa ra graf.rs /pro pi si/za kon_o_jav nim_me dij skim_ser vi si ma.

html; при сту пље но 13. 08. 2020. го ди не.
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не фор мал ног обра зо ва ња. Та ко ђе оства ре на су парт нер ства 
са про гра ми ма по пут Кре а тив не Евро пе19 (Cre a ti ve Eu ro pe) 
и потпрограмa Ме диа20 (Cre a ti ve Eu ro pe ME DIA), у обла сти 
ди ги тал не пи сме но сти. Ми ни стар ство је у окви ру про шло
го ди шњег Фо ру ма Кре а тив на Евро па 2019, на по зив Де
ска Кре а тив на Евро па Ср би ја, а у са рад њи са ком па ни јом 
Нор де ус и Нор де ус ха бом ор га ни зо ва ло па нел ди ску си ју на 
те му „Кри тич ко ми шље ње и ди ги тал ни иму ни тет”21. Раз го
ва ра ло се о про ме на ма ко је је тех но ло шки на пре дак до нео, 
као и о ути ца ју ди ги тал ног окру же ња на ин фор ми са ње, ме
диј ску кул ту ру и гра ђа не, о на чи ни ма кре и ра ња ква ли тет ног 
ау ди о ви зу ел ног ме диј ског са др жа ја, ала ти ма ко ји се ко ри
сте у при до би ја њу и за др жа ва њу пу бли ке, као и о на чи ни ма 
сти му ла ци је гра ђа на да кри тич ки ми сле, да се ква ли тет но 
ин фор ми шу и ак тив но уче ству ју у гра ђан ском жи во ту. Са 
же љом да се до дат но ја ча ју ка па ци те ти струч не јав но сти и 
глав них ак те ра у обла сти ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме
но сти, у ја ну а ру ове го ди не, Ми ни стар ство кул ту ре и ин
фор ми са ња ор га ни зо ва ло је одр жа ва ње ра ди о ни це „Осно ви 
ве штач ке ин те ли ген ци је и ути цај на сло бо ду из ра жа ва ња и 
ме диј ску пи сме ност” у Бе о гра ду. Бу ду ћи да се ме ђу на род не 
ор га ни за ци је већ не ко вре ме ба ве ре гу ла ти вом ко ја се од но
си на пре тра жи ва че, ал го рит ме, а да су фор ми ра ни и ра зни 
ме ђу на род ни ко ми те ти ко ји се ба ве про у ча ва њем ути ца ја 
ве штач ке ин те ли ген ци је на људ ска пра ва, то ком три да на, 
пред став ни ци ин сти ту ци ја, ре лу ла тор них и са мо ре гу ла
тор них те ла, ме диј ских и но ви нар ских удру же ња, ме ди ја, 
ака дем ске за јед ни це, ци вил ног сек то ра, екс пер ти, би ли су 
у при ли ци да се упо зна ју са осно ва ма ве штач ке ин те ли ген
ци је, као и о ње ним ути ца ји ма на сло бо ду го во ра, ме диј ску 
пи сме ност, ме ди је, ети ку и обра зо ва ње. Пре да ва чи су би
ли еми нент ни струч ња ци и екс прер ти из ове обла сти: Игор 
Сну рен ко, Та ња Му ро ва на из УНЕ СКО ин сти ту та у Мо скви, 
као и екс перт УНЕ СКА у обла сти ве штач ке ин телиген ци је 
Ибра хим Ку шчу22.

19 http://kul tu ra.kre a tiv na e vro pa.rs/kre a tiv naevro pa3/o%d0%bf%d1%80%d
0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%83/; при сту па но сај ту 13. 
08. 2020. го ди не

20 http://me dia.kre a tiv na e vro pa.rs/me diadesksr bi ja/; при сту пље но 13. 08. 
2020. го ди не.

21 http://www.kul tu ra.gov .rs/cyr/ak tu el no sti/pa nelkri tic komi slje njeidi gi tal
niimu ni tetuokvi rufo ru makre a tiv naevro pa2019; при сту пље но 12. 08. 
2020. го ди не.

22 Еми си ја на ста ла то ком тро днев не ра ди о ни це до ступ на на лин ку: https://
www.rts.rs/pa ge/tv /sr /story/21/rts2/3856897/na u kaupo kre tuve stac kain
te li gen ci jai.html; при сту пље но сај ту 12. 08. 2020. го ди не.
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Ове прак се Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња су до бра 
осно ва за по зи ци о ни ра ње Ср би је као зна чај ног ино ва тив
ног ак те ра у ме диј ској пи сме но сти на ме ђу на род ном пла ну, 
а ујед но и кре ди бил ног парт не ра за уна пре ђе ње ове обла
сти на на ци о нал ном ни воу. На по зив УНЕ СКОа и Гло бал не 
али јан се за парт нер ства у обла сти ме диј ске и ин фор ма ци о не 
пи сме но сти (ГАП МИЛ), пред ста вље не су прак се из Ср би је 
у ју лу ове го ди не на ве би на ру у „Ме диј ска и ин фор ма ци о
на пи сме ност и јав не по ли ти ке”, у ови ру се ри ја ла ве би на ра 
ко ји је ова за јед ни ца кре и ра ла као од го вор на КО ВИД1923. 
Има ју ћи у ви ду прак се зе ма ља ли де ра у овој обла сти, оно 
што је нео п ход но уско ро ура ди ти је сте оп се жну ана ли зу 
ни воа ме диј ске пи сме но сти по циљ ним гру па ма. Та ко ђе, 
по треб но је и да се до бра прак са ви ше сек тор ског при сту
па раз во ју и уна пре ђе њу ове обла сти ин сти ту ци о на ли зу је 
кроз фор ми ра ње јед ног те ла ко је ће има ти ја сно де фи ни са
не ин ге рен ци је и ци ље ве. Ова кве ак тив но сти пред ви ђе не су 
Стра те ги јом раз во ја си сте ма јав ног ин фор ми са ња у Ре пу-
бли ци Ср би ји за пе ри од 2020–2025, а упра во су та ква до ку
мен та јав не по ли ти ке зна чај на као из раз по ли тич ке по др шке 
и по све ће но сти раз во ју од ре ђе не обла сти на осно ву ко јих 
ме ђу на род на до на тор ска за јед ни ца кре и ра сво је при о ри те
те и про гра ми ра про јек те. Бу ду ћи да су по тре бе и смер ни це 
раз во ја из обла сти ме диј ске пи сме но сти угра ђе не у не ко ли
ко стра те шких до ку ме на та, као и да их са др же сва план ска 
до ку мен та за про гра ми ра ње ме ђу на род не раз вој не по мо
ћи, а има ју ћи у ви ду и да је ост вaре на ква ли тет на са рад ња 
са мул ти ла те рал ним и би ла те рал ним парт не ри ма, мо же мо 
оче ки ва ти у нa рeд ној го ди ни још ви ше ак тив но сти раз ли
чи тих ак те ра усме ре них на раз вој кри тич ког ми шље ња и 
раз у ме вање но ве ди ги тал не ме диј ске кул ту ре на ме ње них 
различитим циљ ним гру па ма.
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Европ ске по ве ља за ме диј ску пи сме ност, до ступ но на: http://www.
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www.me di a fre e dom.rs /;  при сту пље но 12. 08. 2020. го ди не.
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Abstract

The public health emergency and the proclaimed state of the global 
pandemic caused by the COVID19 virus have led to the biggest world 
crisis since World War II. With the introduction of quarantine measures 
in spring 2020, the digital transformation has accelerated in many 
societies and the importance of  media and information literacy in these 
new circumstances has been clearly emphasized. The pandemic has 
changed the information and media habits of the citizens, work from 
home was introduced, online school classes became mandatory, and 
an uprise of ecommerce reflected the new reality. The digital space 
has become oversaturated with informative, educational, commercial 
contents and many cultural institutions and international organizations 
have made their cultural heritage accessible online. Interaction in the 
public digital space has became more and more intense, and critical 
thinking stood out as a necessity for strengthening the digital immunity 
of each individual as well as the society. The pandemia was followed by 
infodemia. The information channels used by citizens point to a certain 
reexamination of the new digital media culture, the very concept of 
media as well as the accompanying regulations and media policy. 
The findings of the paper draw attention to the media and information 
literacy policy framework in Serbia, and review a set of activities 
that the Ministry of Culture and Media has been conducting over the 
past two years on both national and international level. It describes 
the correlation between the framework and the practice and depicts 
the trends in the international policy in this field. The paper focuses 
on the strategic vision and provides information throughout the two
year period on setting up of the holistic 360 approach and setting up 
media literacy network of stakeholders with the aim of strengthening 

advocacy and developing of the media literacy field.
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