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ВИЗУЕЛНАИСТРАЖИВАЊА–
ГЛАВНЕМЕТОДОЛОШКЕ 

ДИЛЕМЕ
Сажетак: У последњих двадесетак година визуелни методи по
стају изразито популарни, што је добрим делом подстакнуто
развојемдигиталнихуређајасафотоапаратимаикамерамачи
мејезнатноолакшанокреирањеогромнихколичинавизуелногма
теријала.Улитературисекаонајзначајнијапредностовогпри
ступанаводидасењеговомадекватномприменоммогуоствари
ти драгоцени увиди у разнолике сегменте друштвеногживота,
дасеуочионошто јечестоневидљиво,атичесесвакодневног
искустваактераиважнихдруштвенихпроцеса.Циљовограда
јестедасепредставеглавнеметодолошкедилемекојесуотво
ренеширомприменомвизуелнихистраживања.Урадусенајпре
дајекратакисторијатразвојаприменевизуелногистраживачког
приступа,накончегасесумирајуметодолошкедилемесакојима
сесавремениистраживачисуочавајууглавнимфазамаистражи
вањакојаследетрадицијуовогприступа.

Кључне речи: визуелна истраживања, визуелни истраживачки
методи, методолошке дилеме, визуелни материјали, дигитални
подаци

Увод

Данассеувеликомбројунаучнихдисциплинаиистражи
вачкихобласти све вишепримењује анализафотографија,
видеозаписаифилма.Осимвећтрадиционалнеприменеу
антропологији, етнологији,психологији, социологији, гео
графији, овај истраживачки приступ стиче све већу попу
ларност у примењеним истраживањима у широким обла
стима здравља, културе, урбаним студијама, истраживању
образовања,социјалнеполитикеисоцијалнограда.
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Речјеорелативноновомприступуразвијаномуоквируква
литативне истраживачке традиције утемељеном на иску
ствиматрадиционалнихетнографскихметода.1Каоглавна
предностукључивањавизуелнихматеријалауистраживач
кифокусуобичајеносенаводидасеанализомвишедимен
зионалнихвизуелнихподатакаобезбеђујеноваперспектива
у испитивању сложених друштвених односа и свакоднев
них животних искустава. На овај начин се традиционал
нимскуповимавербалнихиписанихподатакадодајенови
типподатакакојинудивишедетаља,омогућујеоткривање
новихслојеваидубинеистраживанихфеномена.Посебна
предноствизуелнихметодасадржана јеучињеницидасе
овајприступможепримењиватиуготовосвимпопулација
ма.Такође,налазедобијенеанализомвизуелнихматеријала,
каообјективнихзаписа,пратирелативновисокапоузданост,
а такве налазе можемо комплементарно користити уз оне
добијенедругимистраживачкимприступима.

Прелазећидугпутодцрнобелихфотографијакаоосновне
емпиријскеграђедокоришћењасвеприсутнихлакодоступ
нихвидеозаписа,визуелнасоциологијасеразвијалаусвим
сегментимаметодолошкепроцедуре.Значајнатрансформа
цијасеодиграланаплануциљевакоришћењавизуелнихма
теријала:одфотографијакојимаседокументоваодруштве
ниживотдосвезначајнијегразвијањарефлексивностичиме
циљанализевидеозаписапостајеразумевањезабележених
животних искустава, процеса, догађаја. Рефлексивност је
отворилавратакреирањуновогпартиципативногприступа
у социологији визуелног у оквиру којег се развијају нови
истраживачкипоступци.

Практиковање визуелних метода у домаћој истраживачкој
заједници је више него скромно и уопштено се може за
кључитидадосадаисказаниинтереснепратитрендовеу

1 Скренућемонапочеткупажњунатерминолошкиплурализам,неретко
инедоследносткадајеречоозначавањучитавогнизапојмоваповеза
нихсаоблашћуокојојговоримо.Најпре,иакојеуобичајенодасеова
социолошкапод/дисциплинаозначавакаоВизуелнасоциологија(Visual
sociology),некиауторисаправомпримећујуда јеуправотакавназив
донеклеапсурданјеримплицирада,осимове,паралелнопостојииВер
балнасоциологија(Henny,L.M.(1986)AShortHistoryofVisualSocio
logy,CurrentSociology3,ThousandOaks,CA:SagePublicationspp.14).
Такав истраживачки приступ се означава као: визуелна методологија
(Visualmethodologies),визуелнаистраживања(visualresearch),истражи
вањазасновананасликама(imagebasedresearch).Методикојисепрак
тикују у оваквим истраживањима се уопштено именују као визуелни
методи(visualmethod),уновијевремеикаоучесничкивизуелниметоди
(participatory visualmethods –PMV).Садржаји који се анализирају се
терминолошкиозначавајукао:визуелнеслике(visualimages),визуелни
подаци(visualdata),друштвенефотографије(socialphotography).
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глобалнојсоциолошкојзаједници.Реткасуистраживањау
којимасенекиобликвизуелногматеријала(најчешћефото
графије)презентује,атојеувекисамозапотребеилустра
ције налаза који се саопштавају. Визуелни методи такође
нисуадекватнотематизованинитиудомаћојметодолошкој
литератури,свакаконеуобимукојибизаинтересованеис
траживачеохрабриозакоришћењевизуелногматеријалау
својимистраживањима.

Зато ћемо овде упутити читаоце на пар таквих радова из
којих могу стећи почетне увиде у статус, карактеристике
иначинеприменеовогистраживачкогприступа,азаинте
ресованимистраживачимасвакакостојинарасполагањуи
богатаиностранаметодолошкалитература.2Утекстукојии
унасловусадржисинтагму’социологијавизуелног’,колега
Звијерпишеокључнимтеоријскимиметодолошкимкарак
теристикама те ’релативно специфичне социолошке (под)
дисциплине’. Закључујући да у домаћој социологији по
стојитекнеколикостудијакојебиседелимичномоглеока
рактерисатикаоприпадајућесоциологијивизуелног,аутор
сепитаоразлозиманедовољнезаступљеностиоваквихис
траживања.Каопретпостављенеразлогезатаквостањепо
мињемогућуконзервативностнаучнесредине,неповерење
премавизуелнимизворимаподатака,каоиматеријалнераз
логекојибисетицалиценеопремепотребнезаприкупљање
иобрадувизуелногматеријала.3Пишућиокоришћењуви
деаифилмауквалитативнимистраживањимасаподручја

2 Последњихтридесетакгодинаобјављенјезначајанбројспецијализова
нихмонографија,методолошкихприручникаизкојихсеиистраживачи
безискуствамогусолидноупутитиудисциплинеукојимајевизуелни
приступетаблиран(Banks,M.(2001)VisualMethodsinSocialResearch,
London: Sage Publications; Harper, D. (2012)Visual Sociology, London:
Routledge;Pauwels,L.(2015)ReframingVisualSocialScience:Towardsa
MoreVisualSociologyandAnthropology,Cambridge:CambridgeUniversity
Press), карактеристикеовогприступакаоделаквалитативнеистражи
вачкетрадиције(Bauer,M.W.andGaskell,G.(2000)QualitativeResear
chingwithText,ImageandSound,London:Sage),начинеприменевизуе
лнихметодаудруштвенимнаукама(Stanczak,G.C.(ed.)(2007)Visual
ResearchMethods:Image,SocietyandRepresentation,ThousandOaks,CA:
SagePublications;Rose,G.(2001)VisualMethodologies:AnIntroduction
to theInterpretationofVisualMaterials,London:Sage;Hamilton,P.(ed.)
(2007)VisualResearchMethods,London:SagePublications);Margolis,E.
andPauwels,L.(2011)TheSAGEHandbookofVisualResearchMethods,
ThousandOaks,CA:Sage),каоимоделимаанализевизуелнихподатака
(Ball,M.S.andSmith,G.W.H.(1992)AnalyzingVisualData,Newbury
Park/London/NewDelhi:SagePublications;vanLeeuwen,T.andCarey,J.
(eds.)(2000)TheHandbookofVisualAnalysis,London:SagePublications)..

3 Звијер, Н. (2012) Социологија визуелног – могући правци будућег
развоја социологије у Србији, Социолошки преглед бр. 34, Београд:
СоциолошкоудружењеСрбијеиЦрнеГореиИнститутзасоциолошка
истраживања,стр.10701089.
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безбедности,Ђурић закључује да су визуелни материјали
богатизворподатака који семогуизнова анализирати.4У
тексту о бележењуи снимању које истраживачи спроводе
токомпосматрања,колегаИлићпосебнотематизујепитања
могућностииограничењаприменетехникааудиоивизуел
ногснимањазакојенаводидананедвосмисленначиндо
приносе интерсубјективној проверљивости и поузданости
посматрања.5 Приказујући рад најважнијих антрополога у
области истраживања и анализе фотографија, Брујић даје
прегледнеколиконачинањиховогкоришћењаизакључуједа
фотографијеусавременимантропoлошкимистраживањима
нудезначајаннаучниикреативнипотенцијал.6Ујошједном
текстунакојићемоовдескренутипажњуРадовићизлаже
методолошке карактеристике коришћења фотографије као
’техникеистраживањаодносносредстваприкупљањапода
така’.Сумирајућиосновненачинекоришћењафотографије,
областиприменеоветехнике,каоипредностииограниче
њаупримени,ауторказакључуједафотографијекаосред
ствостварањаискуственеевиденције’социолошкимистра
живањимаобезбеђуједодатнудимензијуинемаразлогада
сеидаљенекористиудомаћимистраживањима’.7

Циљовоградајестедасепредставеглавнекарактеристике
овогприступа,каоиновеметодолошкедилемекојепрати
практиковањевизуелнихистраживањаудобасвевећепре
ваге дигиталнихподатака.Најпре ћемоукраткоприказати
какосеовајприступконституисаоиразвијао,анаконтога
скициратиглавнефазеистраживањакојаследеовајприступ.

Краткаисторијавизуелнихистраживања

Истраживањаукојимасекористевизуелниподаципочињу
дастичусвевећизначајод40тихгодинапрошлогвека.8У
литературисеуобичајенонаводистудијаБејтсонаиМидове

4 Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultetbezbednosti.

5 Ilić,V.(2014)Beleženje isnimanjeprilikomposmatranjadruštvenihpoja
va,Antropologijabr.2,Odeljenjezaetnologiju i antropologiju,Filozofski
fakultetUniverzitetauBeogradu,str.7187.

6 Brujić,M. (2017)Kratak uvod u istoriju antroplogije fotografije,Etnoan
tropološkiproblemibr.1,Beograd:Odeljenjezaetnologijuiantropologiju,
FilozofskifakultetUniverzitetauBeogradu,str.129147.

7 Радовић,С.(2017)Коришћењефотографијекаотехникеистраживањау
социологији,Социолошкипрегледбр.2,Београд:Социолошкодруштво
Србије,стр.211235.

8 Warr,D.,Waycott,J.,Guillemin,M.andCox,S.Ethicalissuesinvisualre
searchandthevalueofstoriesfromthefield,in:Ethicsandvisualresearch
methods:Theory,methodologyandpractice,eds.Warr,D.,Guillemin,M.,
Cox,S.andWaycott,J.(2016),NewYork,NY:Palgrave,pp.116.
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из 1942. године Ballinese Character као пример најраније
успешнеетнографскеанализефотографија.Наиме, аутори
суупериодуод1936.до1939.годинеборавилинаБалију
проучавајућиживотљудинаселу.ДокјеБејтсонимаозада
такдафотографише,Мидовајеправилавербалнебелешке
о понашањима забележеним на фотографијама. Коначном
анализомпреко700фотографија,истраживачисупрофили
салиглавнеобрасцедруштвеногживотаиспитиванезајед
нице.9Обојеистраживачасунаставилидакористевизуелне
методе у својим даљимистраживањима,Мидова на пољу
студијеразвојадеце,10aБејтсонуистраживањиманевербал
не комуникације.11 Ипак, њихов рад није био у очекива
ној мери подстицајан за друге истраживаче да отвореније
примењујувизуелнеметоде.

ТектридесетакгодинанаконобјављивањастудијеоБали
ју,публикованјепрвизначајанраднастаоизистраживања
спроведеном по узору на претходно. Реч је о делуOn the
EdgeoftheForestРичардаСоренсона,антропологаиосни
вачаNationalFilmResearchArchives,насталомизистражи
вањаразвојадеценаНовојГвинеји.12Угодинамакојеследе
полакосешириоопсегтемазачијеистраживањејеприме
њиванаанализафотографија,пајеовајистраживачкипри
ступбиокоришћензаистраживањекултуролошкиуспоста
вљенихнормидржањаигестикулације,13начинакретањаи
комуникацијауразличитимкултурама,14моделанакојесе
структуришеиспознајевизуелнисвет.15Овајприступуспе
шнонастављадасепримењујеуразноликимистраживањи
макомплекснеобластиневербалнихкомуникација.16

9 Bateson, G. and Mead, M. (1942) Balinese character: a photographic
analysis,NewYork:NewYorkAcademyofSciences.

10Mead,M.andMacGregor,F.C.(1951)GrowthandCulture:APhotographic
StudyofBalineseChildhood(BaseduponphotographsbyGregoryBateson
analyzedinGesellcategories),NewYork:Putnam.

11Bateson,G. Exchange of Information about Patterns ofHumanBehavior,
in:InformationStorageandNeuralControl,eds.Fields,W.andAbbott,W.
(1963),Springfield,III:CharlesC.Thomas,pp.173186.

12Sorenson,R.(1976)TheEdgeoftheForest:LandChildhoodandChange
inaNewGuineaProtoagriculturalSociety,Washington,D.C.:Smithsonian
Institution.

13Birdwhistell,R.L.(1952)IntroductiontoKinesics,Louisville,Ky.:Univer
sityofLouisvillePress.

14Hall,E.T.(1966)TheHiddenDimension,NewYork:Doubleday.
15Worth,S.andAdair,J.(1972)ThroughNavajoEyes;AnExplorationinFilm
CommunicationandAnthropology,Bloomington:IndianaUniversityPress.

16Mead,M.Anthropology and theCamera, in:TheEncyclopedia ofPhoto
graphy,vol.1,ed.Morgan,W.D.(1963),NewYork:GreystonePress;Byers,
P.andByers,H.NonverbalCommunicationandtheEducationofChildren,
in:FunctionsoflanguageintheClassroom,eds.Cazden,C.andHymes,V.J.
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Визуелнаистраживањасеутовремедоминантнопримењу
јууантропологијииетнографији,аконачанпробојпримене
визуелнихподатакаусоциологијивезујесезапериод60их
и 70их година прошлог века.17Код социолога јача увере
њеозначајукојибианализавизуелнихподатакамоглада
имауистраживањимадруштвенихтемакојеутовремени
судовољнотематизоване:животугетима,друштвенекласе,
антиратнипокрети,покретизаграђанскаправа,расизаму
малимградовима.Црпећиидејеизлибералнехуманистичке
традиције, социолозисупокреталивизуелнаистраживања
сиромаштва урбаних миграната, отуђеност културе, соци
јалне неодговорности корпоративног капитализма.18 Хар
пер19такођеподсећанапројектепокренутеуовомпериоду
којисуималивеликизначајзадаљупромоцијуширегкори
шћењавизуелнихматеријалауистраживањимадруштвеног
живота.Речјеоистраживањимапокретазаграђанскаправа,
хипипокрета,животапредграђа,испитивањимаразличитих
сегменатаафроамеричкеилатиноамеричкекултуре.

Задаљупромоцијуистраживањакојакористевизуелнепо
датке велики значај ће имати покретање првог часописа
StudiesintheAnthropologyofVisualCommunication1974.го
дине.20 У уводном тексту новопокренутог часописа Бекер
тематизујенизважнихметодолошкихдилемакојесетичу
изборатема,улозитеорије,проблемимаизбораузоркауви
зуелним истраживањима, поузданости и валидности ових
истраживања.Констатујућинајпредасоциологијаифото
графијаимајуотприликеистидатумрођења,Бекерприме
ћуједадоксунапочецимасниманивидеозаписиодалеким
заједницамазакојесепретпостављадајепреосталојошма
ловременадоњиховогишчезнућа,савременимзаписимасе

D.(1972),NewYork:Teachers’CollegePress,pp.331;Ruesch,J.andKe
es,W.(1956)NonverbalCommunication:NotesontheVisualPerceptionof
HumanRelations,BerkeleyandLosAngeles:UniversityofCaliforniaPress;
Hall,E.T.(1959)TheSilentLanguage,NewYork:Doubleday.

17Harper,D.Visualsociology:Expandingsociologicalvision,in:NewTechno
logyinSociology.PracticalApplicationsinResearchandWork,eds.Blank,
G.,McCartney, J. andBrent, E. (1989),NewBrunswick,NJ:Transaction
Publishers,pp.8197.

18Prosser,J.Thestatusof imagebasedresearch, in:ImageBasedResearch.
ASourcebook forQualitativeResearchers, ed.Prosser, J. (1998),London:
FalmerPress,pp.97112.

19Harper,D.(2016)TheDevelopmentofVisualSociology:Aviewfromthe
inside,SocietàMutamentoPolitica:RivistaItalianadiSociologia14,Firenze:
FirenzeUniversityPress,pp.237250.

20Поменућемо овде и такође утицајне часописе захваљујући којима су
покренутамногазначајнапитањасаподручјавизуелнихистраживања:
VisualStudies(ранијиназивVisualSociology),VisualAnthropology,Visual
AnthropologyReview,VisualCommunication,JournalofVisualCulture.



203

СЛАЂАНА ЂУРИЋ

бележеразличитиаспектисопственог,савременогдруштва
којељудинежеледавиде.Великизначајудруштвенимис
траживањимаимајуифотографијенакојимасузабележени
важнидруштвенидогађаји.21

Бекер је иначе сваког лета почетком осамдесетих година
држаоРадионицевизуелнихстудијауЊујорку,ауправоће
каснијеактивностнеколикоучесникаовихрадионицабити
пресуднезаетаблирањевизуелнесоциологије.Натимради
оницамаБекер јестудентимадодељиваоразличитесоцио
лошкетемекојејетребалоистражитиправећифотографије.
Полазницисусеучилифотографисањуиразвијањуфилмо
ва,атакавмоделедуковањанаставилисуидругипредавачи.
Мрачнесобезаразвијањефилмовабилесуобавезнидело
випростораукојимасеподучавалавизуелнасоциологија.
Учесницирадионицасудискутовалиофотографијама,под
стицанидакритичкианализирајурадоведругихполазника.
Такоје,какопримећујеХарпер,22ранавизуелнасоциологија
усвојилазанатскуоријентацијуусредсређујућисеуправона
самуфотографију и та традиција је преовладавала све до
дигиталногдобакојећедонетидругеврстеметодолошких
изазова.

Иакосезначајандеоактивностиокоетаблирањавизуелне
социологијевезујузауниверзитетскеиистраживачкецен
треуСАД,деотихактивностисевременомпремештакако
уЕвропу,такоиудругеделовесвета.Светоједопринело
раступопуларностиовогприступа.23

Додељивање визуелним материјалима статуса респекта
билне емпиријске грађе у друштвеним наукама које су се
традиционално дефинисале као „дисциплине речи”24 пра
тилесуконтроверзе,неповерење,оспоравања.Крозплодне
дискусије ентузијаста са једнеи скептика садруге стране
визуелна истраживањапоказују све значајнији потенцијал
да се ваљанинаучниувидиуразличите аспектедруштве
ногживотамогустећипосматрањемианализомвиртуелних

21Becker,H.S.(1974)Photographyandsociology,StudiesintheAnthropology
ofVisualCommunication1,Arlington:AmericanAnthropologicalAssocia
tion,pp.326.

22Harper,D. (2016)TheDevelopment ofVisual Sociology:A view from the
inside,SocietàMutamentoPolitica:RivistaItalianadiSociologia14,Firenze:
FirenzeUniversityPress,pp.237250.

23Засебнесесијевизуелнихсоциологаодржавајусеуконтинуитетунаре
гионалнимисветскимконгресимапочеводконгресаАмеричкогсоцио
лошкогудружењаодржаног1974.годинеуМонтреалу.

24Mead,M.VisualAnthropologyinaDisciplineofWorlds,in:Principlesof
Visual Anthropology, ed. Hocking, P. (1995), Berlin:Mouton de Gruyter,
pp.310.



204

СЛАЂАНА ЂУРИЋ

манифестацијапонашањаљудииматеријалнихпроизвода
културе.25

Визуелнаистраживањаудигиталнодоба

Сликесупосталезначајандеосвакодневнихпраксиумери
дасесавременодобакарактеришекао’камероцентрично’,
’дигиталнодоба’,времеукојемдоминира’визуелнакулту
ра’.26Визуелнасоциологијасепочетноодређивалакаосо
циолошка поддисциплина у којој се доминантно користе
фотографије у научнимистраживањима друштва.Каснији
развојвизуелногистраживачкогприступасасвимнадвлада
ватопочетноодређење.Рапиданразвојновихдигиталнихи
паметних (smart) технологијаотворио јеширокемогућно
сти за експанзију овог приступа.Свакодневно усавршава
њедигиталнихтехнологија,каоисвемасовнијекоришћење
новихсредставаусловилесудасеразнеформевизуелних
записаједноставнокреирају,репродукујуиразмењују.

Триглавнаизворавизуелнихподатакасвакакојесуфотогра
фије, филмови и видео записи.И иако је, како наглашава
Харпер,27речоразличитимпродуктимаистеактивности–
креирањувизуелнихзаписаматеријалногсвета,речјеоза
писимачијемеђусобнеразликезахтевајузасебнеметодоло
шкерасправе.Ипореднесумњивовеликогзначајакојиску
повивизуелнихподатакаимајузадруштвенаистраживања,
њихово коришћење отвара много нових епистемолошких,
методолошкихисасвимпрактичнихпитања.Одтогакако
обезбедитиприступкојиомогућујеприкупљањеовихпода
такадоначинањиховогархивирања,управљањанајчешће
обимнимколичинамавидеоматеријаладоизналажењааде
кватнихпроцедуразањиховуанализу.

Креирањевидеоматеријалаусавременимусловимаподра
зумеварелативнојефтинуипоузданупроцедурукојомис
траживачпродукујебогатуискуственуевиденцијукоја се,
ускладусапредметомициљевимаистраживачкогпројекта,
плодноможекомбиноватисамногимдругимтиповимапо
датака.Наовајначинсемогубележитисвакодневнеактив
ностисубјекатаистраживања,правитизаписиоразличитим
актуелнимдруштвенимпроцесима.Видеозаписиостварују
значајну документарнуфункцију,њима се осим детаљног

25Pauwels,L.An IntegratedConceptualFramework forVisualSocialRese
arch,in:TheSAGEHandbookofVisualResearchMethods,eds.Margolis,E.
andPauwels,L.(2011),ThousandOaks,CA:SagePublications,pp.323.

26Jenks,C.(ed.)(1995)VisualCulture,LondonandNewYork:Routledge.
27Harper,D.(2000)Theimageinsociology:historiesandissues,Journaldes
anthropologues8081;CharentonlePont:Associationfrançaisedesanthro
pologues,pp.143160.
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увидауинтеракцијеипонашањакојесупредметистражи
вања,детаљнодокументујуиелементиконтекстаукојемсе
одвијајуиспитиванеактивности.28Видеоматеријалсеможе
вишеструкорепродуковати,рекадриратиштоомогућуједе
таљнофокусиранопрегледање,пасекаозначајнапредност
визуелног материјала наводи могућност идентификовања
инајсуптилнијихдетаља(изразилица,изражавањеемоци
ја,невербалнакомуникација)којисечестопренебрегавају
у теренским белешкама. Даље, у анализу видеозаписа се
могуукључиватиидругиистраживачи.Управојеједнаод
значајнихпредностирадасаподацимаудигиталномформа
тумогућностдасеонимогуделитисаколегама,какоради
поделе посла токомњихове обраде, тако и у сврху тести
рањапрелиминарнихналаза,стицањавишеструкихувида.
Видео грађа се лако дистрибуишеипрезентује, а тиме се
искључује једна од главних критика која је упућивана на
рачунтрадиционалногетнографскогприступа,атицаласе
нетранспарентностиграђе,каоиотежаногпреношењаоно
гаштојеистраживачвидеоилиискусио.Такође,прецизно
означениописанвидеоматеријалможесеархивиратитако
дапослужиизабудућаистраживања.

Коришћење видеоматеријала, упркоспобројанимпредно
стима,садржиибројнаограничења,којаХеч29категоризује
као техничка, економска и етичка.Иако сефотографије и
видеозаписимогукреиратииупотребоммобилнихтелефо
на,руковањесвекомплекснијомвидеоопремомкојаобезбе
ђује већиквалитетвидеоматеријала, захтева техничкеве
штинеистраживача.Додаћемоовдеиобавезуистраживача
даовладакоришћењемпрограмскихпакетакојићеобезбе
дитиоптималноскладиштењеиуправљањевеликимколи
чинамагенерисаногматеријала.

Посебан сет ограничења овог приступа тиче се добијања
одобрењазаснимањедогађајакојинисујавногкарактерау
заједницамаилиинституцијама.Заснимањејавнихдогађа
јакојисеодвијајууотворенимпросторимабибилотешко
обезбедититакавпристанак,пасеонобичнонинезахтева.30

28Erickson,F.andWilson,J.(1982)Sightsandsoundsoflifeinschool:Areso
urceguidetofilmandvideotapeforresearchandeducation,AnnArbor,MI:
MichiganStateUniversity,CollegeofEducation,InstituteforResearchon
Teaching.

29Hatch,J.A.(2002)Doingqualitativeresearchineducationsettings,Albany,
NY:SunnyPress.

30Такавстав јеформализовануетичкимкодексимадва значајнанаучна
удружења:Британскогпсихолошкогдруштва(BPS(BritishPsychological
Society)(2014)CodeofHumanResearchEthics,Leicester:BritishPsycho
logical Society.2014, р. 25) и Америчког социолошког друштва (ASA
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Анализомсавременихвизуелнихстудијаможесевидетида
сеонереализујууразличитимокружењима,одкојисунека
на известан начин затворена за слободан приступ:школе,
болнице,предузећа.31Истраживањасеодносенаразноли
кеактивности(медицинскасаветовања,консалтингменаџ
мент, консултативни разговори, банкарско и финансијско
управљање,хируршкеоперације,контролаваздушногсао
браћаја,фризерскисалони,ТВирадијскапродукција,кућ
ниживот,продавнице,пословнисастанци),азасвакипосе
бан амбијент треба имати адекватну стратегију за добија
њеприступа.32Даљиизазовисетичудобијањасагласности
појединачнихучесникадабудуснимани,каоиобавезада
сесакријеидентитетособачијасулицаигласовизабеле
жениувидеоматеријалу.33Утаквимслучајевимасесугери
шеселективнаупотребаслика,мењањедигиталнихзаписа
(селективно брисање, замагљивање, дисперговање гласа и
модулација/скрембловањеслике)какобисесакрилеинфор
мацијекојебимогледаоткријуидентитетилиодлукадасе
видеозаписинеприказујуизванистраживачкогтима.

Скороопштеприхваћенокоришћењеразличитихпроизвода
новихинформационихикомукационихтехнологијаувизу
елнимистраживањима,резултиралојевеликимпроменама
усвимфазамаистраживачкогпроцеса.Значајносемењају
несамоначининакојеприкупљамоподатке,већикакоих
складиштимо, претражујемо, анализирамо, презентујемо.
Једномречју,успостављасесвојеврсна„дигиталнавизуел
наистраживачкапракса”.34Обимиквалитеттихпроменаје
такавда захтевапокретањеметодолошкерасправе која ће
се,какосеовимнасловомуказује,односитинавизуелнаис
траживањаудигиталнодоба.Затоћемоудаљемтекстудати
прегледглавнихизазовасакојимасе,каоиосталитипови
квалитативних истраживања, а посебно визуелна истра
живања,суочавајутокомистраживачкогпроцеса.Претога

(American SociologicalAssociation) (2018)Code of Ethics,Washington,
D.C.:ASA,р.14).

31HornsbySmith,M.GainingAccess,in:ResearchingSocialLife,ed.Gilbert,
G.N.(1993),London:Sage,pp.5267.

32Heath,C.,HindmarshJ. andLuff,P. (2010)Video inqualitative research,
London:Sage.

33Gibson,B.E.Videorecording,in:TheSageencyclopediaofqualitativere
searchmethods 12, eds.Given,L.M. (2008)ThousandOaks,CA: Sage
Publications,pp.916918.

34Pink,S.Technologies,Possibilities,EmergenceandanEthicsofResponsibility:
RefiguringTechniques,in:RefiguringTechniquesinDigitalVisualResearch,
eds.Cruz,E.G,Sumartojo,Sh.andPink,S. (2017),PalgraveMacmillan,
pp.112.
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ћемо,самоупутитинаосновнеинформацијеокоришћењу
компјутерауквалитативнимистраживањима.

Компјутериусавременим
визуелнимистраживањима

Употребакомпјутерауквалитативнимистраживањамадо
велаједозначајнихпроменацелокупнеистраживачкепро
цедуре,одначинаприкуљањаибележењаподатака,њихо
вог складиштења и архивирања, до њихове обраде. Вајц
ман35 наводи бројне предности коришћења компјутерских
програма:повећањебрзине,већиниводоследности,посеб
носакодирањем,бројнемогућностивизуелногорганизова
њаподатакапутемдијаграмаиколоркодирања,консолидо
вање најчешће разнородне искуствене евиденције у једну
интегрисанубазу.

Претпостављаседаданасвећинаквалитативнихистражи
вачакористикомпјутере,36упркосчињеницида јеприхва
тањекомпјутерауовојистраживачкојтрадицијиишлоне
штоспоријезбогтогаштосудоживљаванипрвенственокао
средство за спровођење статистичке анализе, али одмале
користизахерменаутичкуанализутекстова.37Развијанито
ком последњих деценија, савремени процесори омогућују
ефикасно руковање подацима: њихово обележавање, гру
писање,сортирање,архивирање,анализу,каоипрезентова
ње.Такође,веома је значајнодасеуспостављамогућност
мрежногповезивањаштоолакшавасарадњуистраживачаиз
удаљенихлокација.

Иакопрвобитнонамењенизаанализутекстуалнихподатака,
савременипакетинасталикаопроизводмултифункционал
нихсофтверскихрешења,омогућујуианализувизуелнихи
мултимедијалнихподатака.Најновијегенерацијесофтвера
омогућујуприменууанализинајразличитијихформипода
такакојисеприкупљајуприменомбројнихквалитативних
техника (дубинскоинтервјуисање,фокус групе,посматра
ње,снимање,сликање).Натајначин,применаодговарајућег
софтверскогпакетаувизуелнимистраживачкимпројектима
увеликојмериолакшавауправљањевеликимколичинасли
ка, видео записаитекста.Даље,новапрограмскарешења

35Weitzman, E.A. Software and qualitative research, in: Handbook of qu
alitative research (2nded.), eds.Denzin,N.K.andLincoln,Y.S. (2000),
ThousandOaks,CA:SagePublications,pp.803820.

36Marvasti,A.B. (2004)Qualitative research in sociology.An introduction,
ThousandOaks,CA:SagePublications.

37Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultetbezbednosti.
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идуусусретпотребиинтерпретацијеподатакакојасеодвија
крозидентификовањеикодирањетема,процеса,контекста.

УоквиручувеногпројектаCaqdas (ComputerAssistedQu
alitative Data Analysis)38 развијани су различити софтвер
скипакетипочетнонамењеникодирањуианализитексту
алних података (белешке са терена, преузети документи,
транскрипти,електронскапошта),дабиусвојимкаснијим
верзијамаукључивалиимогућностанализеподатаканајши
рег спектраформата (текстуални, графички, видео, аудио,
Html).Такође,свејевишесофтверскихпакетапрвенствено
креиранихзаобрадуаудиоивизуелнихсадржаја,каоиди
гиталнихсадржајасаинтернета (поменућемонајкоришће
није:Atlas.ti8;Maxqda 2020; f4analyse;Nvivo 12;Qualrus;
Transana 3.20; Digital Replay System – DRS; webQDA v3;
Dedoose).39

Осим овог специјализованог софтвера, истраживачи могу
користити и друге пакете развијане за потребефотографа
илиИТтржишта.ПоменућемоовдесофтверскипакетDAM
(DigitalAssetManagement),првобитнонамењенфотографи
макојикаталогизујусвојефотографијенаначинкојиолак
шавауправљање,презентовањеидистрибуцијумултимеди
јалнихфајлова.40Базевизуелнихподатакасеуоквируовог
пакетаорганизујутакодајемогућеефикасноархивирање,
различити модели груписања, преименовања, управљање
подацима,њиховаоптимизација,презентација,репродуко
вање, дистрибуција датотека.41 О све већој популарности
овогпакетасведочиичињеницадасенамногимамеричким
универзитетимаорганизујукурсевинакојимастудентиуче

38ПројекатCAQDAS (ComputerAssistedQualitativeDataAnalysis)покре
нутјесрединомдеведесетихгодинасациљемдасеистраживачимапру
жеинформације,подршка,каоиразличитинивоиобукезакоришћење
софтверскихпакетанамењениханализиквалитативнихподатака.Буду
ћидајепројекатфинансиранодстранеВећазаекономскаидруштвена
истраживањауВеликојБританији,деопакета(поготовуранијеверзи
је програма) је у слободном приступу доступан заинтересованим ис
траживачима.

39Истраживачимазаинтересованимзакоришћењеовихсофтверскихпа
кетапрепоручујемосјајанприручникUsingSoftwareinQualitativeRese
arch.AStepbyStepGuide(Lewins,S.(2007)ThousandOaks,CA:Sage)у
којемседетаљно,узвежбезапрактичнупримену,описујуглавникора
цикомпјутерскеанализеквалитативнихподатака.Аонајновијимвер
зијамасофтверскихпакетаистраживачисемогуупутитинасајтуhttps://
www.surrey.ac.uk/computerassistedqualitativedataanalysis/resources/
choosingappropriatecaqdaspackage.

40Parmeggiani, P. (2009) Going digital: Using new technologies in vi
sual sociology, Visual Studies 1, Milton Park: Taylor & Francis, pp. 71
81,DOI:10.1080/14725860902732991

41Austerberry,D.(2006)DigitalAssetManagement,Oxford:Focal.
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како да користе овај пакет.42 Истраживачима су такође на
располагању различити типови неформалне едукације ка
ко би унапредили вештине потребне за управљање визу
елним садржајима (online курсеви, радионице, блогови,
дискусионегрупе).

Коришћење програмских пакета захтева стално учење и
усавршавање вештина за ефикасно сналажење са некада
комплексним компјутерскимпрограмима који се контину
ираноусавршавају.

Прикупљањеподатака

Визуелни материјали укључују мноштво разноликих дру
штвенихсликаивизуелнихартефаката:фотографије,филм,
видео записе, карте, цртеже, дијаграме, колаже, скулпту
ре,графите,рекламе,новинскеизвештаје,снимкесавидео
камера, обиље различитих видео материјала са интернет
страница.

Истраживачимогу користитипостојећу визуелну грађуи/
или,ускладусафокусомистраживачкогпројекта,продуко
ватиновевизуелнематеријале.Иакосеистраживачичесто
одлучујудасамистварајуилибирајувизуелниматеријал,
јеримтоомогућававећуконтролуупоступкуприкупљања
података,каоивећиниворефлексивности,43каоиуслучају
прикупљања свихдругихподатакаи овде јеметодолошка
препорукадасепрепланирањаприкупљањаизворневизу
елнеграђе,најпреоствариувидусведоступнеизворе.Да
насистраживачилакомогуприступитиобиљупостојећих
визуелних материјала који се продукују независно од ис
траживачкихциљева,акојимасебележезначајнисегменти
друштвеногживота,каоиличнихискустава.

Недостаци преузимања постојеће визуелне грађе тичу се
најпре чињенице да истраживач нема контролу над начи
номњиховогприкупљања,каоиодлукамакојећесеврсте
информацијаприкупљати.Преузимањематеријалаучијем
генерисању није учествовао, истраживач губи прилику да
стекне инсајдерско разумевање културног и политичког
контекстаистраживанесредине.Такође,непостојидирект
наинтеракцијаистраживачаисубјеката,штојестекључза

42Slawsky, D. (2010) Teaching digital asset management in a higher edu
cation setting, Journal of Digital Asset Management 6, Berlin: Springer,
pp.349356.doi:10.1057/dam.2010.42

43Pauwels,L.(2010)VisualSociologyReframed:AnAnalyticalSynthesisand
DiscussionofVisualMethodsinSocialandCulturalResearch,Sociological
Methods&Research4,ThousandOaks,CA:SagePublications,pp.545581.
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обликовање тумачења.44Истраживач је ограничен самона
оноштојенекодругизабележиоуоколностимакојесунај
чешћенепознате:нијемогућедодатноразјаснитинекеси
туације које су евентуално недовољно разумљиве.45 Кори
шћењепостојећевизуелнеграђетакођеукључујеибројне
етичке дилеме, посебно уколико снимани субјекти нису
далидозволузаархивирањеинакнаднокоришћењезаписа.

Новематеријалемогу генерисати како сами истраживачи,
такоиучеснициодкојихсеможезахтеватидафотографи
шу,снимајуиликреирајунекидругитипвизуелногзаписа.
Истраживачи,ускладусаистраживачкимциљевима,бирају
начинприкупљањаподатака,најчешћекомбинујућиразли
читетехникеразвијенеуоквируовогприступа.46Осимоно
гашто бисмоназвали „обичним”фотографисањеми сни
мањем,узваријантурефотографисањакакобисеуочавале
променеиспитиванихфеномена,уоквирутзв.колаборатив
ногистраживачкогприступаразвијенесуразноликетехнике
заприкупљањевизуелнихзаписа.Једнаодсвакаконајчешће
примењиваних јесте фотоелицитације (photoelicitation).
Наиме, токомвођењаотворенихинтервјуа, субјектимаис
траживања се покузују пажљиво одабранефотографије за
које се предпоставља да ће „измамити” одговоре којемо
жданебисмомоглидадобијемобезтаквогобликастиму
лисања.Реагујућинасимболичкеприказекојефотографије
садрже,испитанициисказујуосећања,продукујусећањаи
саопштавајуинформацијекојесудругачијеодонихкојесе

44Đurić,S.(2013)Istraživanjebezbednosti–kvalitativnipristup,Beograd:Fa
kultetbezbednosti.

45Kalof,L.,Dan,A.andDietz,T.(2008)Essentialsofsocialresearch,New
York:McGrawHill,OpenUniversityPress.

46Занимљивојеметодолошкоискуствостеченоуистраживачкомпројек
тучији јециљбиоиспитивањепроменаживотамалеиталијанске за
једнице током50 година (Parmeggiani, P.Alas there are only sixteen of
usleft:Socialdisintegration,identitytransformation,andvisualchangesin
a rural Italianvillage, in:Framingglobalization:Visualperspectives, eds.
Faccioli,P.andGibbons,J.A.(2007),Newcastle:CambridgeScholarsPu
blishing,pp.80102)укојемсукоришћенетритехникеизподручјавизу
елнихистраживања:фотографисањенатерену,поновнофотографисање
ифотоелицитација.Истраживачјепронашаостаресликенакојимасу
забележениважнисегментииздруштвеногживотазаједнице,а затим
поновофотографисаонаистимлокацијама.Поређењемфотозаписамо
гаојепрецизнодаидентификујепроменекојесусетицалепејзажа,гра
ђевинскихобјеката,унутрашњегуређењаиматеријалнекултуре.Након
успостављања прелиминарне листе кодова, истраживач је одабрао 14
сликакојепредстављајуглавнетемеиспровео18полуструктурисаних
интервјуасастановницимаигостима.Приказиванесликесукодучесни
каподстицалеприсећањаиизношењеставоваоразматранимпитањима.
Садржајиразговорасутранскрибовани,синхронизованисаснимцимау
базиподатака.Закодирање,анализуговораислика,поређењеодговора
истраживачјепримениософтверскипакетCAQDAS.
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могудобитикоришћењемсамоинтервјуа.47 Јошдвачесто
коришћенапоступкакојаприпадајутзв.колаборативномис
траживачкоммоделуиукојимасубјектиистраживањакреи
рајувидеосадржајејесуфотоглас(photovoice)идигитално
приповедање(digitalstorytelling).

Активности које претходе генерисању података тичу се
избораситуацијакојећебитиснимане.Унекимистражи
вачкимпројектимасепоступакприкуљањавизуелнеграђе
можепрецизнопланирати,докћеунекимистраживањима
планбитифлексибилан,сагласнодинамициманифестовања
појавекојајепредметистраживања.Истраживачтакођемо
радаобезбедиодговарајућувидеоопрему,обучисезањено
коришћење.

Иакосевреднавизуелнаграђаможеприкупитиимобилним
телефонимазачијекоришћењенијепотребнапосебнаобу
ка,анализомистраживачкепраксеизпоследњихнеколико
годинаможесевидетидасесвевишеистраживачаодлучује
заупотребуразличитихпроизводановихинформационихи
комуникационихтехнологија.48Неспорноједасенаовајна
чинзначајноунапређујустандардикадајеречоквалитету
визуелнихматеријала, алисеиобесхрабрујуистраживачи
којинисуспремнидатрошесредстваивремезакуповинуи
обукезакоришћењеновихалата.

Прикупљенедигиталнефотографијеиснимкечестотреба
модификоватипрењиховогархивирањаубазуграђе.Иов
де суистраживачиманарасполагањудигитални алати (уз
најчешће коришћенAdobePhotoshop, истраживачи препо
ручујуибесплатанпрограмзаобрадусликаGimp)којимасе
визуелниматеријалирелативноједноставномогуобликова
тиускладусапотребамапројекта(одсецањеделоваснимка

47ОбјашњењеоверазликеХарпер(Harper,D.(2002)Talkingaboutpictures:
acaseforphotoelicitation,VisualStudies1,MiltonPark:Taylor&Francis,
pp.1326)налазиучињеницидасуделовимозгакојиобрађујувизуел
неинформацијеуеволуцијскомсмислустаријиодонихзадуженихза
процесуирање вербалних садржаја.На тај начин визуелне слике под
стичудубљереакцијељудскесвестиуодносунареакцијенавербални
садржај.Уовојистраживачкојпроцедуримогусекориститикакофо
тографијекојејеначиниоистраживач,такоионеизличнихколекција
испитаника,различитиархивскифотозаписи.

48Речјеоширокомспектрудигиталнихпроизвода,атржиштејепрепла
вљенопонудомовихпроизводачијесеперформансенепрестаноусавр
шавају.Свакаследећагенерацијасмарттелефонанудисвенапредније
могућности за сликањеи снимање, а ту суи беспилотне летелице са
камерама(такозванидронови),различититиповикамера,свевишеоних
којимасеизводиснимањеилифотографисањеу360степени(нпр.Go
ProFusionActioncam,GarminVIRB360,NikonKeyMission, itd),каои
различититиповитзв.паметнихнаочара(GoogleGlass,EpsonMoverio
BT200,VuzixM100,MetaPro,ChipSiPSmartGlasses,итд).
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илислика,оптимизацијарезолуције,променавеличинеза
писа,усклађивањеформата).

Каоштосмовећрекли,осимаконијеречоснимањудога
ђајакојисеодвијајуујавномпростору,истраживачјетако
ђе у обавезида добије сагласност субјеката за снимањеи
адекватноихприпреми.

Архивирање

Наконфазеприкупљањаи/иликреирања,визуелниматери
јалсеархивираиадекватносмештаубазуподатака.Доксу
упериодудоминацијефотографијакаовизуелногматерија
ла,истраживачиморалиручнодабележепратећетекстуал
неинформације,архивирањедигиталнихзаписајеолакша
ноисамомчињеницомдаскоросвидигиталнифотоапара
тиаутоматскибележеглавнеметаподаткекојисеодносена
датумивремеснимања,каоилокацију.49Даљеуправљање
дигиталнимматеријалом захтевапознавањеодговарајућих
програмскихпакета.Датотекесеиндексирајуиархивирају
убазиподатака.Препорукаједасесачинилистакојаћеса
државатиназиведатотекаикратакописиликатегоријекоје
сеодносенасадржај.Тоћеолакшатикаснијупретрагуда
тотека,такоштоћеомогућитипрегледделоваграђекојисе
односенаодређенекатегорије.Какоанализаодмиче,дато
текамасемогудодаватикатегоријештоћеолакшатикаснија
груписањаматеријалакојисетичузахтеванекатегорије.

Архивирањеподатака,узскладиштењесировеграђе,може
даукључиипримарнуредукцијуподатака.50Смањивањем
некадаогромнихколичина записапостиже сене самоде
стилацијаикондензовањеинформација,већиомогућујеиз
двајањеделоваграђекојајесуштинскаитичесецентралне
темеистраживањаодонекојајеузгреднаилисеодносина
секундарнетеме.

Истраживачи најчешће током креирања видеозаписа си
мултановодетеренскебелешке,којетакођетребаадекватно
архивирати.Уколикосукреиранивидеозаписинакојимасу

49Додатно,захваљујућиGpsуређајима,истраживачможеобезбедитиве
омапрецизнеподаткеолокацијинакојојјекреиранвидеозапис.Geo
Setter је једанодбесплатнихалатакојим јеомогућеноприказивањеи
променаметаподатакаузаписимаснимљенимдигиталнимапаратима.
За детаљнији опис примене овог алата видети: http://geosetter.de/en/
mainen;Онда када су означене координате за сваки видеозапис,мо
гућејеједноставнокреиратимапунакојојћесимболимабитиозначена
локацијазасвакиснимак.Овојепосебнозначајноуколиконамјеважна
географскарепрезентативностпојавекојуистражујемо.

50Miles,M.B.andHuberman,A.M.(1994)Qualitativedataanalysis:Anex
pandedsourcebook(2nded.),ThousandOaks,CA:SagePublications.
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забележенизначајнивербалниискази,истраживачћеобави
титранскрипцијуаудиозаписаитетранскриптеархивирати
уадекватномсегментуграђе.51

Оноочемутакођетребаразмишљатикаоомогућемпробле
му јестеупотребљивостдигиталнихдатотекакреираниху
ранијимверзијамапрограмаилипромењенимоперативним
системима.Доксештампанефотографијемогукористити
скоронеограниченонаконштосупродуковане,нијесасвим
извеснодалићенекиформатидатотекабитиупотребљиви
инеколикогодинанаконкреирања.

Кодирање

Кодирањеквалитативнихподатакаподразумеваозначавање
групеподатакакојисеодносенаистуидеју,темуиликате
горију.Истраживачконтинуираноорганизујеграђу,издваја
сегменте и додељује им значење, идентификује релевант
не теме, а тако организовани скупови грађе се даљемогу
претраживати, премештати и издвајати у засебне целине
радипродубљене анализе.Непостоје стандарднаправила
окодирањувизуелнихподатакаисвакитипквалитативног
кодирањајестеинтерпретативнипроцескојинужноукљу
чујекреативностирефлексивностистраживача.Подацисе
раздвајају,концептуализујуипоновосмисленоспајајууод
говарајуће аналитичке оквире чиме истраживач поступно
изводизначења.52

Улитературисеуобичајеноразликујутринивоакодирања:
отворено,аксијалноиселективно.53Истраживачкреирапо
четнулистукодоватокомпрелиминарногпрегледањаграђе,
атасеактивностуобичајеноназиваотворенимкодирањем
(open coding).Токомовефазеистраживачидентификујеи
почетно именује најчешће описне, мултидимензионалне
кодове у које ће бити груписани подаци и које ће чинити

51Икадајеотранскрипцијиреч,истраживачимасунарасполагањубројни
пакетикојибитноолакшавајуовупроцедуру,амногисемогубесплат
но преузети на интернету (Express Scribe, InqScribe, HyperTranscribe,
f4transcript,GoogleDocs,итд).Основнапредносткоришћењаовихала
тајештоониомогућујумењањебрзинерепродуковањакакобисеона
ускладиласабрзиномкуцања.Можесеподешаватијачинаговоракоји
сетанскрибује,азакаснијуанализујепосебнозаначајнодасезасваки
транскрибованиисказаутоматскиозначававременскасеквенца.Након
завршенетранскрипциједокументсеконвертујеуграфичкипрегледан
извештај.

52Đurić, S. (2013) Istraživanje bezbednosti – kvalitativni pristup, Beograd:
Fakultetbezbednosti.

53Strauss, A. L. and Corbin, J. M. (1990) Basics of qualitative research:
Grounded theory procedures and techniques, Newbury Park, CA: Sage
Publications.
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полазниоквирзаанализу.54Већсенаовомнивоупрегледа
икаталогизовањавизуелногматеријаластичупрелиминар
ниувидиуистраживанупојаву.Идоксетокомотвореног
кодирања истраживач креће кроз сирову грађу и додељу
је ознаке кодова за појединачне теме, аксијално кодирање
(axialcoding)подразумевапоновнопролажењекрозподатке
ослањајућисенапрелиминарнулистукодова.Испитујући
почетно упостављене кодове, истраживач их рафинише и
даљеразвијасациљемкреирањаконцептуалнешемеукојој
сусвеглавнетемеиподтемелогичкиповезане.Ондакада
јенајвећидеоподатакаприкупљеникадајеистраживачус
пеодаизведеразвијенсистемкатегорија,приступасефази
селективног кодирања (selective coding). Током последњег
прегледањаискуственеевиденције,истраживачпреиспиту
јесведочегаједошао:прелиминарнелистекодирања,бе
лешке,подсетнике,дотадаразвијенемрежеилидијаграме,
пасеовајтипкодирањачестоназиваифокусираним.Уко
ликосуаксијалнекатегориједоброизведене,истраживачће
бити у стању да их у овојфази преиспита и ефектно ин
тегрише,штоћеомогућитиадекватнуприменусвихдаљих
аналитичкихпроцедура.55

Дакомпјутеризначајноунапређујупраксувизуелнихистра
живањајаснојеиакосезамислиранијапраксаистраживача
који су ручно означавалифотографије, записивали кодове
и описе на посебним картицама које су се даље сортира
ле,чувалиграђуујасноозначенимкутијама.Коришћењем
компјутерских програма значајно се олакшава управљање
великим базама података. Ипак, док квалитативни истра
живачикојирадесатекстуалнимподацимамогудаизводе

54Једанодбеплатнихсофтверакојиможебитикористанупроцесуотворе
ногкодирањавизуелногнатеријалајестеPhotoMesa(http://www.cs.umd.
edu/hcil/photomesa/). Програм омогућава преглед више директоријума
сасликама,узмогућностдодавањанапоменаиревизиједодељенихка
тегорија.Релативнојеједноставаннавигацијскимеханизамзакретање
крозслике,пајеовајпакетпогоданзауправљањевеликимбазамаграђе
(прекохиљадуфотографија).Запоступаккодирањапосебнојезначај
нафункцијапрограмадасесликемогугруписатипремаметаподаци
ма,могусеорганизоватипремакатегоријама,накончегаграђапостаје
подобназанекиодразличитихтиповапретраге.

55И процедуре аксијалног и селективног кодирања, као апстрактнији
новои аналитичке процедуре, могу бити ефикасно подржане приме
номпостојећихпрограмскихпакетаразвијенихуоквируCaqdas,који
сукомерцијалногтипаинисудоступниуотвореномприступу.Реч је
о пакетимаNvivo, сада у верзији 12 Plus (https://www.qsrinternational.
com/nvivo/nvivoproducts/nvivo12plus) иAtlas.ti (https://atlasti.com/), у
оквирукојихсузначајноунапређенефункцијеобликовања,претражи
вања,повезивањаимоделовањаподатака.Овипакетиомогућавајурад
самултимедијалнимподацима,штојеодпримарногзначајазавизуелне
истраживаче.
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једноставне и брзе претраге, стално усавршавају додеље
не кодова или прецизирају описе, што значајано олакша
ва анализу, ствар је унеколико комплекснија када је реч о
управљањувизуелнимматеријалима.Кретањекрозобимну
визуелну грађу за потребе кодирања може се унапредити
прецизнимописимазаписа,мапаматема,графичкимприка
зима,додељивањемкључнихречикојеспецификујусваки
сегментвизуелнеграђе.

Анализаиинтерпретација

Квалитативнаиинтерактивнаприродавизуелнихподатака
налажепосебнеаналитичкепроцедуре,ауодносунаана
лизуквантитативнихподатакаумногомањојмеријестан
дардизована.Ипак, и у овој истраживачкојфазиистражи
вачморадапоштујесвеепистемолошкезахтеве,теједобра
квалитативнаанализасистематична(процедурајепажљиво
планиранаипромишљена,ааналитичкипоступцинесмеју
дабудуарбитрарни,непоузданииспонтани),секвенцијал
на(какосеподациприкупљају,уистовремесеанализирају
иобликујупрелиминарниналазиипопотребиредефини
шепланистраживања),проверљива(другиистраживачиби
анализом искуствене евиденције дошли до истих/сличних
налаза)иконтинуирана.56

Заразликуодквантитативнихистраживањаукојимајеана
лизаподатаказасебнафазаистраживањаипочињетекон
да када су прикупљени сви подаци, квалитативни подаци
сеанализирајуконтинуирано,засвевреметрајањапроцеса
истраживања. У квалитативном истраживачком приступу
анализаиинтерпретација сеодвијајукаоактивностиуну
таристогпроцеса,јерквалитативнаанализатрансформише
податкеуналазекојиимајуинтерпретабилнумоћ.57Прику
пљенаграђасеперманентноиспитује,сортира,упоређује,
откривасеоноштојеважноитрагасезасмисленимобра
сцима.Коначниналазинисунепрецизниутисциистражи
вачаилипуконавођењезанимљивихтемаињиховихпри
меравећсмислене,емпиријскиутемељенеинтерпретације
истраживаногфеномена.

Сумирајући основни смисао интерпретације квалитатив
них података, Дензин58 овај чин описује као комплексан

56Krueger,R.A.(2000)Focusgroups:Apracticalguideforappliedresearch,
ThousandOaks,CA:SagePublications.

57Halmi, A. (2005) Strategije kvalitativnih istraživanja u primijenjenim
društvenimznanostima,Jastrebarsko:NakladaSlap.

58Denzin,N.K.TheArtandPoliticsofInterpretation,in:Handbookofqualita
tiveresearch,Denzin,N.K.andLincoln,Y.S.(1994),ThousandOaks,CA:
SagePublications,pp.500515.
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рефлексивни процес кретања од истраживачког терена ка
писањутекстаињеговогупућивањачитаоцима.Истражи
вачприкупљавеликеколичинеподатака,докумената,креи
ратеренскебелешке,тестичепочетнеутискеинатајначин
ствара неку врсту „теренског текста”. Почетни покушаји
осмишљавања прикупљене евиденције резултираће „рад
ним интерпретативним текстом”. Тај се текст надаље, па
ралелносаприменомсвесложенијиханалитичкихпоступа
ка,унапређуједонивоакреирања,какогаДензинименује,
„квазијавногтекста”.Туверзијутекстаистраживачупућу
је колегама, другим истраживачима очекујући од њих ко
ментарекојибипомоглисређивањуифинализовањујавне
верзијеистраживачкогизвештајаспремнезапубликовање.

Закључак

Коришћењевидеоматеријаламожезначајноунапредитиис
куственуевиденцијуудруштвенимистраживањима.Значај
ниаспектиразноликихдруштвенихактивностибележесеу
реалномвремену,онакокакосеодвијају.Такосегенеришу
богатискуповиподатакакојисепопотребимогувишестру
коифокусираноанализирати,аоригиналнизаписисемогу
чуватизапоновнеанализе.

Савременавизуелнаистраживањасеусвевећојмериосла
њају на дигиталне технологије. Комплетна истраживачка
процедура,одприкупљањаподатака,њиховогархивирања,
обраде и анализе укључује примену дигиталних средста
ваиалата.Ииакомеђумлађимистраживачимаочекивано
превладаваентузијазамиотвореностпопитањукоришће
њановихтехнологија,многиистраживачинисуспремнида
мењају традиционалан истраживачки приступ. Занимљи
воједасекодквантитативнихистраживачаскороунивер
залноприхватапраксакоришћењасофтверскихпакета,па
се сваканова верзија програма за статистичку обрадупо
датака спремно прихвата, то није случај у квалитативним
истраживањима.

Једандеокомпјутерскихпрограманамењениханализиква
литативнихподатакасукомерцијални, захтевајуприличну
обученостивештине.Истраживачима заинтересованимза
применуовогприступасаветујемоданајпреексперименти
шусапрограмимаизотвореногприступа,процењујуњихо
вепредностиинедостаткекакобимоглидадоносевалидне
одлукепопитањуизборазасопственеистраживачкепотре
беициљеве.Наравно,методолозипресвегасугеришуопрез
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попитањупроценедалиинакојисеначиндигиталнаграђа
интегришеусвакоконкретноистраживање.

Коликогодсууовомистраживачкомприступуистраживачи
ослоњенинарадсасофтверскималатима,морасестално
иматиувидучињеницаданинајбољепознавањеспеција
лизованихпрограманеможедазамениинтелектуалниради
креативностистраживача.Свадигиталнасредствасутуса
моалатикојиолакшајурад,алинисуникаквасупституција
засмисленуинтерпретацијукојуизводиистраживач.
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VISUALRESEARCH–THEMAINMETHODOLOGICALISSUES

Abstract

The last few years have seen a rapid increase in the use of visual
researchinagrowingnumberofacademicdisciplines.Inadditiontoits
wellestablishedapplications inanthropology,ethnology,psychology,
sociologyandgeography,theapproachhasbeengainingpopularityin
appliedresearchinarangeoffieldssuchashealthcare,culture,urban
studies,educationalresearch,socialpoliticsandsocialwork.Thekey
advantageofusingvisualmaterials,accordingtoexistingresearchis,
thatitcanprovidevaluableinsightsintovariousareasofsociallifeand
revealtheofteninvisibleeverydayexperiencesofsocialstakeholders
and important socialprocesses.Theapplicationof avisual approach
yieldsrichdatasetswhichcanbeanalysedfrommultipleperspectives,
whiletheoriginalrecordscanbepreservedforfuturereference.This
paperaims to introduce thevisualapproach to researchers interested
inapplyingvisual research inpractice.After abriefoverviewof the
emergenceanddevelopmentoftheapproach,weprovideanoutlineof
themainmethodologicalissuesinapplicationofvisualmaterialsinthe
eraofdigitaldata.ThevirtuallyubiquitoususeofdifferentICTproducts
invisualresearchhasbroughtaboutfundamentalchangesinallstages
oftheresearchprocess:fromvisualdatacollectiontothewayinwhich

visualdataarestored,searched,coded,analysedandinterpreted.
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