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МАС – МЕДИЈИ КАО 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈСКИ 

ГУБИТНИЦИ
Сажетак:Глобализацијскиураганјоштутњисветомдоносећиса
собомнизпромена,какоуекономскојиполитичкојтакоиукул
турнојсфери,ауоквируњепосебноумедијскојобласти.Почет
ноодушевљењесакојимјетајсвеприсутнипроцесс,којигенери
шемеђуповезаностимеђузависностизмеђудржаваидруштава,
прихватанунајвећембројуземаља,посебнонаИстокуисирома
шном Југу, лагано се замењује опрезнијимтумачењима и упозо
рењимадаћесемеђуглобализацијскимгубитницимавеомабрзо
наћичакионикојисупослужилињеномпромовисањуинаметању
–масмедији.Уовомрадуауторанализирадосадашњеучинкегло
бализацијскихпроменаумедијима,какоусветутакоиуСрбији,
посебнокрозделовањемултинационалнихмедијскихконгломера
таиуказујеначињеницудаћенаставакпроменауинформационо
комуникационимтехнологијамадовестидопадатиражаштам
паних медија и слушаности и гледаности електронских медија,
даћедоћидосегментацијепублике,каоидаћемедијскапублика
постатисвеотуђенија,упркосразвојусвепопуларнијихдруштве
нихмрежа.

Кључнеречи: глобализација,масмедији,сегментацијапублике,
друштвенемреже,отуђење
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Уводнаразматрања1

Дужеоддведеценијеречглобализацијанесилазисастра
ницановинаширом света, нитииз радиои телевизијских
емисија. Нема готово ни једне политичке, економске или
културнетемекојасеможезамислитибезразматрањагло
бализацијских аспекатаињенихутицаја напојаву која се
разматра.Таречпосталајенезаобилазна,каконаулицитако
иуреторициполитичараидржавника,панамсечинидао
глобализацијиињеномутицајунасветскипоредак,држа
веипојединце знамобашсве.Међутимоваквомишљење
семожепоказатиприличнонаивним.Акосветпосматрамо
каомеђународнисистем,видећемодајеглобализацијаве
омаизазованивишезначнифеноменкојирадикалноутиче
нановеврстеодносаизмеђудржава,друштаваипоједина
цанаподручјуекономије,политике,безбедностиикултуре.
Развојтехнологије,успонинформацијскогдруштваисма
њени трошкови комуницирања и транспорта, омогућили
су сажимањесветаињеговоуједначавање, којенас је све
донедавноодушевљавало,докнасданасостављаравноду
шнимиличакизабринутим.Свеовепроменеодигралесу
сеподбуднимокомиузобилатупомоћмасмедија,посебно
сателитскеикабловскетелевизије,којесуомогућилегледа
њеипраћењедогађајаширомсвета,ибарпосредно,уче
ствовањеуњима.Релативноновимедиј–интернетстворио
је и простор за директно учешће умногим догађањима у
различитимделовимасвета.Међутимсвејеприсутнијеми
шљење да ће управо масмедији постати глобализацијски
губитници.2

Предметовоградајестеанализаефекатаглобалнихмедијау
светуикоднас,уСрбији,напроменекојесуседогодилека
коудруштвутакоиусамиммедијима,ациљјестеуказива
њенаопасностикоједоносинаставакприменедосадашњих
глобализацијских трендова у медијској сфери. Покушали
смодаодговоримонапитањемогулисеумедијимаодбра
нитиморалнаначелапрофесијеодлогикепрофита,односно
логикеглобалнемоћи.Овонезбогтогаштосеубрајамоу
противникеглобализације,већпресвегаизжељедаукаже
монапотребуопрезностисакојомтребаприхвататисветске
феноменекојинасзапљускују.Јер,лаконамсеможедого
дитидауњиховимталасимапотпунопотонемо,илидазбог

1 Припремљено у оквиру пројекта Традиција, модернизација и
национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских
интеграција(179074),којифинансираМинистарствопросвете,наукеи
технолошкогразвојаРепубликеСрбије.

2 Уовомрадуумасмедијеубрајамоновине,радио,телевизијуиинтернет,
докседругима,попутфилма,нисмобавили.
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жеље да се допаднемо другима уништимо разлике којима
можемодаобогатиможивотонихкојисматрајудазбогеко
номскихефеката,односнопрофита,требасвеуједначити.

Нашаполазнатезабилаједаћепроменеуинформационоко
муникационимтехнологијамаодмасмедијастворитигло
бализацијскегубитнике,даћевеомабрзодоћидодрастич
ногпадатиражаштампанихмедија,смањењаслушаностии
гледаностирадијаителевизије,даћедоћидосегментације
каоиотуђењапублике,штоћеусвакомслучајудовестиидо
смањењаприходамедијскеиндустрије.Некеодтихтенден
цијаиданассемогууочитиусрпскиммедијима.

Глобалнигосподарипрофитаисвести

Многојепростораивременаутрошенонаобјашњењепојма
глобализацијетесемитимеовденећемобавити.Позваће
мосе јединонаречипознатогнемачкогсоциологаУлриха
Бека(UlrichBеck),којитврдидаглобализација“значииску
ственодоступнонестајањеграницасвакодневногделовања
у разним димензијама привреде, информисања, екологије,
технике... нештошто искуственом принудом елементарно
мењасвакодневницуисвеприсиљаванаприлагођавањеи
одговоре. Новац, технологија, роба, информације, отрови
“прекорачују” границе као и да не постоје. Чак и ствари,
особеиидејекојебивладерадодржалеизванземље(дроге,
илегалниимигранти,критикеповредаљудскихправа)про
налазесвојпут.Такосхваћена,глобализацијазначи:укида
њеудаљености,укључивањеучестонежељене,несхватљи
ве транснационалнеживотне облике – или, дефинисано с
ослонцемнаЕнтониГиденса(AnthonyGiddens)–деловање
и (заједнички)живот кроз и преко удаљености (привидно
раздвојенихсветованационалнихдржава,религија,регио
на,континената)”3.ОвопресвегаизразлогаштоБекнаовај
начин указује на то да семноги глобализацијски процеси
одвијајупринудом,мимовољеобичнихљуди,мимоњихо
вихпотребаижељаиштопрактичнозначепринудноукљу
чивањеутранснационалнеобликеживота,којисумногима
тешкоразумљивииприхватљиви.

Трендглобализацијепостаојемогућзадовољавањемследе
ћихуслова:развојемтехнологијаиразвојемфинансијског
пословања.4 Развојем технолошких иновација на подручју

3 BackU., WasistGlobalisierung?,IrrtümerdesGlobalismusAntwortenauf
Globalisierung,Suhrkamp,FrankfurtamMain1997,стр.4445.

4 Отомевише:GrbavacV.iAntolišK.,Strategijanovogasvjetskogporetka
u globalnim komunikacijama,Društvena istraživanja, god. 9, br. 6 (50),
Zagreb2000.,стр.9951017.
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информатичких делатности и телекомуникација, развила
се инфраструктуранужна за пословање великихмултина
ционалнихфирми, а појавом такозванихоffshоrе земаља,
седамдесетихгодинапрошлогвека,створенисуусловиза
развојфирмикојесу,обављајућисвојефинансијскеактив
ности у тим земљама, избегавале контролу државнихфи
нансија,штоједовелодоуспоставесветскогфинансијског
пословања,великихуштедаупутнимтрошковимаљудии
робаиубрзаногискоришћавањаљудскихресурса,односно
раднеснагеисировинаудругим,посебномањеразвијеним
земљама.Туприликунаравнополитиканијепропустилавећ
сеумешалаувласничкуструктурумултинационалнихком
панија,односноњиховихиспостава,свудагдесуонепушта
лесвојепипке.Сектормедијабиојепосебноинтересантан.

Напољукултуреглобализацијскепроменедонелесупоку
шај стварања такозване “глобалне стандардизоване култу
ре”.Онасеогледапресвегаутежњидасесвекултуресвета
хомогенизујууједну,универзалну,којаћепостатитемељни
ослонацбудућегразвојасвихземаљаусвету.5Укојојмерије
покушајстандардизовањакултура“сизифовскипосао,каои
датипокушајимогудонетичакифинансијскегубитке,што
језакреатореновогсветскогпореткаизузетноопасно,од
личносведочипримеризградњеДизнијевогпаркаисточно
одПариза(ЕurоDisnеy)који,упркоссвимподстицајимако
ји стижу са различитих страна, и даље у свомпословању
бележиогромнегубитке,а једанодглавнихразлогаслабе
посећеностијеутомештојеупаркузабрањеноконзумира
њеалкохола,штосекосискултурнимнаслеђемФранцуза.

Глобализације,економске,политичкеикултурне,вероватно
небинибило,илибисеодвијаладалекоспоријенегошто
се то чини последњих година, да није било комуникациј
скеглобализације.Свете,вољнеилиневољне,интеграције
омогућиојеразвојкомуникацијскихтехнологијаучијојсе
основи,ипак,налазеинтересикапитала,односнопрофита.
Правонаистинуиинформацију, једноодосновнихправа
којеприпадаљудимаширомсвета,уусловимаглобализаци
јеипосебнодоминантненеолибералнеидеологијенашлосе
удругомплану.Отомеречитоговореланциштампеширом
света,уЕвропи,Америци,Аустралији,чијисујавнодекла
рисанициљеви,попутподстицајадемократијеиотварања
просторазајавнедебате,одавноусенципрофитаитежњи
да се преко медија загосподари светом, односно начином
размишљањаиодлучивања.

5 KlingR., Social analyses of computing:Theoretical orientations in recent
empiricalresearch,ComputingSurveys,Vol.12(1),1980,рр.61110.
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У условима глобализованог „мрежног друштва“ и вирту
елне стварности, медији данас нису седма, већ прва сила
илињенапретходницауосвајањусвета.6Информацијесу
посталемоћкојаразбијагвозденезавесе,државнегранице
или компанијске баријере, усмеравајући читаве заједнице
кабудућимобрасцимапонашањаидруштвенимнормама.7
Цивилизацијасенеочекиванонашлапредновимизазовом:
политички, економски, друштвени и идеолошки преврати
посталисудеосвакодневице,доксуструктурнеидејеутка
не у образац убеђивања, којим се свест масовне публике
усмеравакапожељнимправцима.Човековумпостаојециљ
бројних креативних индустрија, пропагирање политичких
поруказадатакмедијскихмандарина,ауправљање јавним
простором стратешко питање...Шок информационог доба
већијеодсвихдосадапознатих.8

Земљалидерновогсветскогпоретка,САД,узпомоћглобал
нихмедијакојисезахваљујућиновимтехнологијамамогу
видетиуготовосвимделовимасвета,свакодневнонамеће
своје ставове и утиче на формирање светског (глобализо
ваног) јавногмњења.9Упорнимпонављањем,форсирањем
одређених тема и слика, тимедији опредељују категорије
попут „демократскоантидемократско“, „људска права“,
„цивилизацијскевредности“,„националниинтереси“,„ме
ђународназаједница“исличне.

Уовомпослу,креаторимановогпоретканарочитоприпома
жумултинационалниконгломерати,начијемсечелуналазе
тзв.„великисветскииграчи“,чијејенаступањејошшезде
сетих година прошлог века најавио амерички нобеловац,
економиста, Џон Кенет Галбрајт (ЈоhnKеnnеth Gаlbrаith).
Само пар деценија касније његове речи потврђене су и у
медијској индустрији. Упркос сталној причи о постојању
медијскихслобода,појавиласегрупаљудикојајеконтро
лисалаикојаиданасконтролишенајвећибројсветскихме
дија.Речје,наравно,одобропознатиммедијскиммогулима
РупертуМурдоку (R.Мurdоch), Теду Тарнеру (Т. Тurnеr),

6 МитровићЉ.,Масмедијиизмеђукултурезависностиикултуремирана
Балкану,у:КакултуримиранаБалкану,приредиоБожићМ.,Центарза
балканскестудије,Ниш2005,стр.6571.

7 ДеспотовићЉ.иЈевтовићЗ.,Геополитикаимедији,Култураполисаи
Графомаркетинг,НовиСад2010,стр.146.

8 Исто,стр.147.
9 АрацкиЗ.,ГлобализацияиеевлияниенабалканскиеСМИ,у:Тезисы
докладовивыступленийнаВсероссийскомсоциологическомконгрессе
„Глобализация и социальные изменения в современной России“,
Т11, Социологический факультет Московского государственного
университетаим.Ломоносова,Москва2006,стр.173177.
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Силвију Берлусконију (S. Bеrluscоni), и другима, као и о
њиховим фирмама попут Nеws cоrpоrаtiоn, Тimе Wаrnеr,
Viаcоmа,ТCI,Sоny,GеnеrаlЕlеktrоniksиBеrtеlsmаnn.Ако
сеовомедодаичињеницада једанбројвеликихсветских
медијаконтролишеилињимадиректноуправљавишевој
нихицивилнихбезбедноснихслужби,затимиспоручиоци
оружјаинакрају такозваненевладинеорганизације, онда
јесликаоглобалнимпроменамаумедијскојсферикојесе
одигравајупоследњихдеценијавишенегојасна.Наделује
борбазамонополскиположај,какозбогжељедасеоства
рипрофит,такоизбогамбициједасенаметнеједанначин
мишљења. Својевремени деканФакултета за новинарство
наБерклиуниверзитетууКалифорнијиБенХејгБагдикиан
(BеnHаigBаgdikiаn)наводиподатакдасе„бројонихљуди
којиодлучујуомедијскимсадржајимаидаљесмањује,ада
чак99одстосвихлистовапостајумонополистинасвојим
тржиштимаиузтосамоделићимедијскихимперија“10.На
основуовогавишесветскихидомаћихауторатврдидасе
требаослободити„илузиједаћемоћнемегакорпорацијске
куће дозволити да у својимпрограмима дају просторљу
димадругачијихполитичкихставова“11.Свакимданомпо
стајесвејасниједакројачимедијскеполитике,форсирајући
вербалнопоштену„тржишнуутакмицу“и„отворенипро
токинформација“,фаворизујумоћнекомерцијалнеемитере
којипреузимајупублику.Надругојстраниприсутна јете
жњатихконгломератадањиховимедији,какотокажеНоам
Чомски(NоаmChоmsky)„одржеинтимниодноссдржавном
моћи.Желесазнатитајнеинформације,желебитипозивани
наконференције заштампу.Желепознанство сдржавним
секретаром.Какобитопостигли,морајуигратиулогукоја
подразумевалагањеислужењедржавиуформиапаратаза
дезинформације“12.

Постављасенаравнопитање:можелисеикакоутицатина
медијскеконгломерате.Мишљењасуподељенаикрећусе
одонихпремакојимајетонемогућедонекихдругих,мало
реалнијих,укојеспадајуставовиЏонаСтрита(ЈоhnStrееt)
премакомеје„власништвонадмедијскимкућама,такођер,
предметполитичкерегулацијекојаможеодредитиинтере
сеимогућностивласника“.Стритсматрадасенањихмо
жеутицати„ограничењимакојевладапостављаунакрсном

10BagdikianB.H.,TheNewMediaMonopoly,BeaconPress,Boston2004.
11Милашиновић С., Јевтовић З. и Деспотовић Љ., Политика, медији,
безбедност, Криминалистичкополицијска академија, Београд 2012,
стр.144.

12ChomskyN.,Mediji,propagandaisistem,Štočitaš,Zagreb2002
стр.48.
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медијском власништву, осудама за непоштено тржишно
натјецање и протутрустовским законима... Медијска моћ
је производ политичких одлука, вриједности и процеса.
Размишљајући о политичким последицама медијског вла
сништва, требамо испитати комерцијалне интересемедиј
скихконгломерата,поступкевласникаивладинеполитике.
Целовременаумутребамоиматипредставумоћикојасе
налазиупозадинирасправе“13.

Реклобиседајеовајугледниенглескиистраживачипрофе
сорУниверзитетаЕаstАngliауНорвичууправукадговори
омогућностиманекеврстеконтроленадмедијскимконгло
мератима,аликадсетопреведенаподручјеБалкана,нако
мемиживимо,испостављаседајесвемногокомпликова
није,ачестоинемогуће,јерсимбиозакојутиконгломерати
начинесаполитичкимелитама,односноврховимавластиу
балканскимдржавама,толикојејакадаизостајесвакаврста
контроле, односнорегулативе.Кад се томедодајуинедо
вољноразвијенимеханизмизаштитеновинарскепрофесије
ондасликапостајекомплетна.

Балканскемедијскеслике

Под утицајем глобализације Балканско полуострво у по
следњихдвадесетакгодинапретрпелојенизкрупнихпро
мена,усвимсферамаживота,паиуонојкојасетичеме
дија.Сведржавенаовомпросторубилесузахваћенетран
зицијом,мењаласевишегодишњастварност,прелазилосе
из социјалистичкогунови систем, који јеимаоиима све
карактеристикенеолибералног.

У новим демократијама Југоисточне Европе (синоним за
Балканскополуострво)иновемедијскеполитикеудржава
масатогпросторабилесуусмеренекауспостављањуне
зависнихидемократскихформи.Независностсеуглавном
дефинисалакаопрестанакмоћидржавенадмедијима14.Ме
ђутим,начиниприватизацијебалканскихмедијанисубили
удовољнојмеритранспарентни,штојенеминовнодовело
допојавекорупционашкихафера.

Паипак,данассуусвимземљамаБалканабитнопромење
ниодносимоћиизмеђумедијаиполитике,тј.државе.До
шлојеидозначајнепроменеувласништвунадмедијима,и
тотакоштосунајвећеинајтиражнијештампанемедијепре
узелекомпанијеизНемачке,Швајцарскеи скандинавских

13StreetJ.,Masovnimediji,politikaidemokracija,Fakultetfilozofskihznanosti
SveučilištauZagrebu,Zagreb2003,стр.122123.

14BašićH.S.,PetkovicB.iJusićT.,Vlasništvonadmedijimainjegovuticajna
nezavisnostipluralizammedija,Mediacentar,Sarajevo2004,стр.85.
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земаља, док стварне глобалне компаније, с углавном аме
ричкимкапиталом,показујуинтересзаелектронскемедије.
НатржиштимаСрбије,Бугарске,Македоније,Хрватске,Бо
снеиХерцеговинеиРумунијенајприсутнијакомпанија,све
донедавно,биојенемачкиWАC (WеstdеutschеАllgеmеinе
Zеitung).15Поседујућинајтиражнијемедијеуовимземљама
та компанија је за себе створила таквупозицију да јемо
гладиректнодаутиче,паиодлучујеоизборуилиобарању
влада готовонацеломпросторуБалкана.Иако,формално
нијеимаомонополскиположајна тржиштимабалканских
земаљаWАCједалеконадмашиваопроцентекојисудозво
љавалидасезаконскипоседујевласништвоумедијима,а
ниједна антимонополска комисија из ових држава се није
оглашавалатимповодом.Ованемачкакомпанијанедавноје
променила стратегију.Наводно, због нерегуларних услова
радаповукласеизСрбијеиБугарске.Међутим,премане
кимнаговештајима,садасеприпремазапродорнавелико
тржиштеРусије.

Степенутицајастранихвласниканамедијеуземљамаис
точнеицентралнеЕвропеодличнојеилустроваоизвештај
Европскефедерацијеновинараподнасловом:“Источнеим
перије: страни власници у медијима централне и источне
Европе”16.Овајдокументјепоказаодајеулазакзападное
вропскихмедијскихконгломератауземљеукојима јепао
комунистичкирежимугрозиоилиунајмањурукузауставио
развојнезависнихнационалнихмедијскихгрупа.Премами
шљењуЕиданаВајта(АidаnWhitе),допрегодинуиподана
генералног секретарамеђународненовинарскефедерације
(IFЈ), “јасно је да сунационалнимедијипалиу туђе руке
какобизадовољилиапетитесвеширихтранснационалних
конгломерата, апоследицесууништењелокалнихнезави
снихгрупа.Акоевропскимедијижеледаиубудућеиграју
улогу чувара (wаtchdоg) националних, политичких и еко
номскихинтересаидаобезбедеквалитетнеинформацијеод
јавногзначаја,питањемедијаињиховеприватизацијемора
сталнобитинадневномредуевропскихинституција“17.

ГлобализацијајеБалкану,умедијскојсфери,донелаибли
ске везе између локалних власника капитала, политичких

15WAC,каовласникилисувласникиздаје24дневналиста,43часописа
за широку читалачку публику, 33 стручна часописа, 4 ТВ часописа
и мноштво комерцијалних издања у Немачкој, Чешкој, Аустрији,
Мађарској,Хрватској,РумунијииЦрнојГори,адонедавноиуСрбији
иБугарској.Тираждневнихновинауоквируовегрупацијекрећесеоко
петмилионапримерака.

16ОбјављеноунедељникуНИН,Београд,бр.2742.
17Исто.



365

ЗОРАН АРАЦКИ

странакаинајутицајнијихмедија.Недавнообелодањивање
примеравласништвалистаПрес,изчегасепослевишего
динаприкривеногделовањаповукаонајбогатијисрпскитај
кунМирославМишковић,аосталаенигмаоуделуДрагана
Ђиласа,градоначелникаБеоградаисадашњегпредседника
Демократске странке, само јемали „каменчић“ умозаику
балканскетранзиционемедијскесцене.Сасвим јеизвесно
да„случајПреса“нијеусамљен.Такваситуацијасе,нарав
но,одражавананезависностмедија,пајепримерадирект
ногнепрофесионалногуплитањановихмедијских газдиу
уређивачкуполитикусвевише.

НаБалканусенановинаревршеразнипритисци,нарочито
економски.Многиодновинараиподлегнуоваквимприти
сцима,штоуопштенетребадачуди,јерсуњиховепросечне
платеуглавномисподпросечнихзарададржаваукојимараде,
ачестоипонижавајућемале.Присутнајеинепрестаназабри
нутостзарадноместо, јервласницимедија,ужељидасма
њетрошковерада,веомачестопотежузасмањивањемрадне
снаге,апрвинаударусенађууправоновинариитоуглавном
онинајбољи,којимасетешкоманипулише.Занимљивоједа
јеЕвропскафедерација новинара (ЕФЈ) недавно раскинула
уговоркојијеод2007.ималасанемачкомкомпанијомWАZ
(власник или сувласник више новина на Балкану), а који
јеосмишљенкакобисеунапредилаетикаипослодавцаи
новинара. Како је објаснио председник ЕФЈАрнеКенинг
(АrnеKоеnig),идејајебиладасеинаБалкану,каоуНемач
кој,новинаримаомогућидасапослодавцемпотпишуколек
тивнеуговоре,алиWАZтонијепоштовао,већјетајуговор
користиокаорекламу,анијегаприменио.Умеђувременута
компанијаотпустилајевишеод300новинараусвојимиз
дањимауНемачкој,аколикоихједобилоотказнаБалкану
тосезаправоинезна,јеровденепостојејакеновинарске
организацијекојебисеборилезазаштитупрофесионалних
правасвојихчланова.

Насрпскомтржишту,једнуоддоминантнихпозицијазаузи
мамултинационалнакомпанија„Рингиер“18,учијемсевла
сништву налазе листови великих тиража „Блиц“, „Ало“ и

18Рингиерјесвојуекспанзијузапочео1988.годиненатржиштуАзије,а
почеткомдеведесетихсепозиционираокаоједнаодводећихмедијских
кућанатериторијиисточнеЕвропе.Компанијасе,иначе,усвомделова
њуконцентрисаланатаблоиде,захваљујућикојимаиостварујевелики
промет,тејетакопосталаједаноднајвећихиздавачаитржишнилидеру
секторутаблоидауматичнојШвајцарској,Румунији,Словачкој,Чешкој,
Мађарској,БугарскојиСрбији.Компанија,иначе,послујеиуКинии
Азији,запошљаваукупновишеод7.000радника,издајевишеод120но
винаимагазина,производивишеод20ТВпрограма,усвомсаставуима
дверадиостаницеидвеТВстанице,50вебплатформии12штампарија.
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„24сата“.Токомпротеклогпериодаовакомпанијајеизгра
дилаимиџмедијске куће грађанске оријентације, наводно
независне од политичких и верских опција, коју одликују
“либералнипогледнасветипромоцијатолеранције”,чиме
се,какосетврди,доприноси“друштвеномразвојуивећем
плурализмумедијскесцене”.Собзиромнаовакавгласло
гичнобибилодашвајцарскакомпанијаусвомпословањуу
Србијипоштујеначелакојапромовишенастраницамасво
јих издања. Нажалост, у својој досадашњој активности
компанија„РингиерСрбија” јепоказаладасуречи једно,
аделасасвимдруго,адајењеносновниијединициљпро
фит.„Рингиер”сепоказујекаокласичанпримермедијске
глобализације,чијесуглавнекарактеристикеконцентраци
ја власништва, комерцијализацијамедија,негативанути
цај на слободу информисања и погоршавање услова рада
запослених.19

Очекивања су наравно била супротна.Одмоћнемедијске
мултинационалне компаније очекивало се да допринесе
развојупрофесионалногиодговорногсрпскогновинарства,
каоидасвојимпримеромутиченазначајнијепобољшање
материјалногстатусановинара.Тосенажалостниједого
дило.Испоставилоседајеосновнициљкомпанијепрофит,
што и није претешко разумети, али и да ништа мање ва
жнонијенаметањемоделанеолибералнедемократијекоји
последњихдеценијадоживљавапоразеумногимземљама
света.Уместопрокламованихначелаиодговорности, ова
компанијадизајнирасадржајсвојихиздањапремапотреба
маициљевимапрофита,итржишта,анепремастварним
потребамаграђана,којетретиракаоконзументејефтине
попкултуреинеолибералнеидеологије.20

Новинариурегионусувеомачестопринуђенидарадена
вишеместа,какобимоглидасеиздржавају.Појававеликог
бројалистова,радијаителевизијаусловилаједановинар
скимпосломпочнудасебавенеобразованикадрови,акад
сетомедодаичињеницадамногивласницилистова,радија
и телевизијаомедијимане знају готовоништа, онданије
ничудоштосеуновинарскојпрофесијинамножиломно
гоаналфабета.Надругојстранимедијскимонополи,какве
остварујестраникапитал,претедаодглавнихуредникави
сокотиражних листова створе добро плаћене гласноговор
никевласникатихиздања.

19ОпширнијеотомевидетиутекстуауторауНовојсрпскојполитичкој
мисли: Костић А., Блиц или ужаси медијске глобализације, Београд
2008.

20Исто.
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У глобализованим балканским медијима данас званично
немацензуре,алинекињениоблициипакпостоје,јервла
сницимедијавеомачестоусмеравајуактивностиуредника
иновинара.ЗбогтогајепознатиенглескиписацЏорџОрвел
дубокобиоуправукадајеупредговорусвојекултнекњиге
“Животињскафарма”написаода је“цензурауслободним
друштвимапотпунокомплициранијаисвестранијаодцен
зуреудруштвимагдевлададиктатура”21.

Забрињава,међутим,стањеновинарскеаутономностиитоу
целомрегиону,јерјошувекпостојекомуникационезабране
итабуи.Уновинарствусеготовоништанепрепуштаслуча
ју,панисамизапосленинепредстављајуникакавизузетак.
Новинарисеприлагођавајутаквимуигранимиподмазаним
механизмимапроизводње,којинесмејудасепореметелич
нимставовима.Данебидолазилодонепредвиђенихситу
ација,којесепонекадрешавајуиотказима,доброједано
винарсамразвијесвестотомештајеисправноидозвоље
но,ауколикотонеучиниондагавласнициновина,попут
немачкогWАCауРумунији,подсетенато.УРумунијије
руководствонајтиражнијеновине“Романалибера”(власни
штвоWАCа), својевремено, поделилоновинарима “водич
за писање” којим је одњих, између осталог, захтевано да
сенебавепревишестранкомнавласти.Чињеницајетако
ђедакодмладихинеобразованихљудикојисебавенови
нарствомпостојиизразитовисокстепенаутоцензуре,који
потиче пре свега одњихове несигурности за сутрашњицу
и једногу јавностинаметнутогстереотипа,премакомесу
новинарипотпунонемоћнипредновимвласницимамедија.

Утаквојситуацијинајвећуштетутрпиистраживачконови
нарствокојеимазациљдаразоткривакорупцију,незакони
тостииосталепрљавепословекојисуусукобуса јавним
интересима.Сасвим је извесно да наБалкану постоји ре
алнидефицитквалитетнихмедијаиистотакоквалитетног,
школованогжурналистичкогкадра.Тешкоћеуразвојуква
литетнихмедија потичу од општих економских, политич
ких,културнихиобразовнихприликауземљамаурегиону,
а оне сумањевише сличне. Западне земљеи они који се
медијимабавенатимпросторима,засада,нисунаправина
чинутицалинапобољшањестањауовојобласти.Оношто
суинвестицијесатихпросторадонелеБалкануимедијима
јестепресвегаразвојтаблоиднеилиунајбољемслучајута
козванехибриднештампе,којаварираизмеђубулеварских
иозбиљнихлистова.

21ОрвелЏ.,Животињскафарма,Либрето,Београд2001,стр.5.
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Данас,наБалкануимамноготакозванихтаблоидачијису
власници тзв. контроверзни бизнисмени. Иако најчешће
служе за лансирање конструисаних афера и обрачун са
политичким неистомишљеницимањихових газди, ови ли
стови имају високе тираже.Пример таблоида често следе
итакозваниозбиљнилистови,онисавишегодишњомтра
дицијом.Утрцизапрофитом,свејемањеозбиљнихполи
тичкихиекономскиханализа,асвевишелаганих,забавних
садржаја.

Медијски садржаји у балканским медијима испуњени су
сликаманасиља,перверзије, зла, чимеувеликодоприносе
моралном срозавању друштва. Медији се користе фасци
нантнимсликамаиспектакуларношћу,чимеотупљујумоћ
нашегразмишљања.Лаганопостајемонеосетљивинатуђу
бол,равнодушнисмонастрадањахиљадаљудиширомсве
та,пачакиунашојнепосреднојоколини(догађајиуКосов
скојМитровицигдеготовосвакодневноексплодирајубомбе
готоводаникоганеузбуђују).“Медијистварностпакујута
кодаличниодноспремадогађајимаишчезава,акадатзв.
‘јавност’требадабудепутеммедијамобилисана(наравно
да би била употребљена), онда нашу пожељну емотивну
реакцијуобликујуопетмедији,аненашаслободнавољаи
здравразум.Људскеглавепостајурезонантнекутије,наша
свијестјемедијскииндукована,анашаинтимајеизврнута
каопразанџеп.”22

Независних,малих,медијанаБалкану јеизузетномало,у
Србијисуониправареткост23,пабезобзираштосеуњима
можепрочитатиипонекаистинита,проверенаинепристра
снаинформација,њиховдоприносукупнојглобализованој
балканској медијској слици је готово занемарљив. Такође
наовимпросторимаизузетносуреткислободниновинари,
такозвани frееlаncеri,итоиз једноставногразлогаштодо
водећихмедијамогу доспети самоони саправимврућим
вестима,атаквихједанасизузетномало.

Сличнојеисахиљадамаинтернетскихстраница,одкојих
некенезавређујудасеиспомену,доксудругевеомаква
литетне.Данассепрекоинтернетаможеслушатирадиоили
гледати телевизија, а готово свеновинеимају својаоnlinе

22Шијаковић Б., Глобализација, култура, медији, Православље, СПЦ,
РепубликаСрпска,бр910.

23ПремаподацимаАгенцијезапривреднерегистреуСрбијипостојичак
503штампанамедија,одчегадневноизлази20,недељно83,месечно
177,уинтервалуоддвенедеље7,докједвомесечника37,кварталнихча
сописа65,полугодишњихлистова9,агодишњака15.Већинаштампаних
медијапласирасенаподручјуцелеСрбије,њих379,доксеосталимогу
сматрати„локалним“штампаниммедијима.
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издања.Растеиброј корисникаинтернета, алиупркос тој
чињеницинеслућенемогућностикојеонпружазасадасе
недовољнокористе,пајењеговдоприносбалканскојмедиј
скојслициидаљеслаб.

“Оnlinе”будућност

Економскакризакојавећнеколикогодинаозбиљнопотреса
светугрозилајеимедије,какоонеглобалне,такоилокалне.
Значајносуопалиприходиодреклама.Асоцијацијаамерич
кихновинасаопштилаједајеу2010.годинизабалеженнај
нижиприхододрекламаупоследњих25година.Штампани
медијиуСАДсуодрекламатегодинесакупили26милијар
дидолараштојесамозаједнумилијардувишенего1985.
године.ВеликидеопаранамењенихзарекламууАмерици
јепреусмеренкаинтернету.Такваситуацијаозбиљноугро
жаваопстанакновинаимењастандардепонашањакојима
сусемедијигодинамадичили,пасетакодогодилодајечак
иЊујорктајмсодлучиодапродарекламнипросторнана
словнојстраницилиста,првипутусвојојисторији.Тради
ционалнимедији уАмерици и даље имају своју публику,
алијесвевишемлађихљудикојисеокрећуновим,закори
шћењејефтинијиммедијима.

Резултат глобализацијскихмедијских промена на Балкану
данасјевидљивпресвегаушаренилуипромењенимфор
матимановина,алииузаокретукајефтинојзабавикојадо
миниракомерцијалним,асвечешћеијавнимтелевизијама,
нарушенимстандардимановинарскепрофесије,понижава
јућемматеријалномстатусувећиненовинараињиховојне
прекиднојзабринутостизараднаместа.Светоутиченапад
штампанихтиражановинаигледаностиповерењеутелеви
зије.ПроцењујеседасутиражидневнихлистовауСрбији
пализаоко15одстоуодносунапретходнугодину,докје
потражњазанедељницимајошзначајнијеопала.Медијско
тржиштесвејесуженијеипробирљивије,анајвећидеонов
цаодлазителевизијама.

Некиистраживачиовепоследњепојавепокушавајудаобја
снепоследицамасветскеекономскекризе,алиизданаудан
постајесве јасниједасерадионеприхватањунаметнутог
моделакомуникацијскогпореткакојијестигаосаЗапада.

Истраживачимедијске сцене процењују да ће у наредном
периоду,уколикодосадашњетенденцијеуразвојумедијане
будупрекуинуте,доћидозначајнијесегментацијечиталач
кеигледатељскепублике,даћенагубиткубитиштампани
медији, а да ће интернет доживети своју експанзију.Ком
панијаУниверзал медија је саопштила да ће 2020. године
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“медијибитипаметнијинегоданас”идаћезатуврстуна
претка“моћидазахвалепресвегаразвојудигиталнетехно
логије”.НаимеаналогниТВсигналтребалобидаследеће
2014. године буде искључен у целој Европи. Гледаоци ће
моћидабирајуипланирајуштаћеикадагледати,адо2020.
годинесвителевизоритребалобидабудуприкљученина
интернет.Премаовимпроценама,штампанаиздањаполако
ћеизлазитиизупотребе,анекиделовиЕвропећеизгуби
тисвоједневненовине.Предвиђаседаћемагазинивећину
свогпрофитаоствариватиизоnlinеиздања.Рекламећетако
ђепроменитисвојоблик.Збогновихтехнологијаивеликих
могућностимерења гледаности, читаности, кретањаљуди
поинтернетуподациопонашањуљудићебитидоступнији.
Тимећемодернетехнологијеомогућитиоглашивачимада,
детаљнијенегоданас,упознајусвојепотрошаче.Збоговога
ћевишенегоикадбитипотребномислитинастимуланси
квалитетпроизводаирекламакакобисепривуклапажња.
Брендовићебити јошзаступљенијиодспонзорисанихТВ
програма,испонзорисанихдогађаја.Линијаизмеђурекла
мауоnlinеиоfflinесветућебитисветања.24

Свеовепроменеуглавномсевезујузаразвојновихмедија,
односнопресвегаинтернета.Очекујесетакођедадруштве
немрежедоживепунуафирмацију.Србијаниданаснезао
стајезасветомуовојобласти.ПокоришћењуFаcеbооkа,у
односунаосталесадржајеинтернета,Србијајемеђупрвим
земљама у Европи. Недавна електронска анкета дневног
листа „Вечерњеновости“у којој је учествовалочак2.478
особапоказалаједадруштвенемрежемногокористи21,63
одстоанкетираних,да42,35одстоанкетиранихпроводима
ловременанадруштвениммрежама,адасвега36,02одсто
уопштенекористидруштвенемреже.25Очигледно,збирни
проценаткоришћењадруштвенихмрежаисказало је63,98
одстоанкетираних,атојевећподатаккојиговоридасетом
феноменумора посветитимного више пажње него до са
да.Управо то је разлог због кога се верује да ће у наред
ним годинамакоришћењеинтернетаидруштвенихмрежа
доживетиновуекспанзију.Оноштосвакимданомпостаје
свејаснијејестепорастдигиталногоглашавања.Премаре
зултатимаизвештајаАdеx2011,укупнавредносттржишта
дигиталног и интерактивног оглашавања у 2011. години
уСрбијипроцењена јена12,2милионаевра,док је2010.
г. процењена на 8,9 милиона евра. Према проценама IАB

24Аноним, Како ће изгледати медији у Европи 2020. године?, Блиц,
12.05.2012.

25Аноним,Коликовременапроводитенадруштвениммрежама,Вечерње
новости,26.02.2013.
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Sеrbiарасттржиштапроцењенјена36,12одсто,упркоспе
риодуекономскекризе.Подацикоришћениутомизвештају
сурезултаткалкулација,истраживањаипроценестручног
тимаIАBSеrbiакојесурађенезапотребепредстављањаис
траживањаАdеx2011наинтернетконгресууорганизацији
IАBЕurоpе.IAB,каоинституција,пружареферентнеподат
кеовеличинииобимутржиштадигиталногоглашавањана
глобалномнивоу.26

Несумњивоједаћеовирезултатииматинегативанефекат
поприходеодоглашавањакојисебележеуштампаними
електронскиммедијима.

Уместозакључка

Усуштиниглобализацијеналазисемоћвеликих,којиуглав
номневодедовољнорачунаосветусатканомодмноштва
култура и језика. Они једноставно намећу своје моделе у
свимобластимаживота,апосебноумедијимакојиимслу
жекаопретходницауосвајањусветаиодржавањувласти
надњим.Глобалнииграчипостајуопасниутренуткупре
плитања са локалниммедијима, странкама и владама, ко
јеслужекаоњиховиадвокати,апогибељнизначајдобијају
пласманомпроизвода сумњивог квалитета, какви судана
шњиизмењенибалканскимедији,међукојиматаблоидима
припада посебноместо. Једном глобалном играчу, био он
Американац,Немац,Швајцарацилибилокодруги,далеко
јенајважнијеостварењепрофитаинаметањеуниверзалног
погледанасвет,безобзиранажртвекојесетомприликом
подносеналокалномнивоу,авиделисмодаоненисума
лепадтиражаштампанихмедијаиповерењаутелевизиј
скепрограме,потискивањелокалнихкултурнихвредности,
срозавањепрофесионалнихстандардановинарства,смање
њеплатановинара,непрекидназабринутостзараднаместа,
порастаутоцензуре,сегментацијапублике...Светопретвара
медијскуглобализацијуињенеучинкеукарикатурукојом
сежелиприказатиуниверзалност света, која је једностав
нонемогућа,ауједнодоказуједамасовнимедијинисуса
мотранспортносредствомасовнекултуреипрофитабилна
индустрија, већ и инструмент културне и информативне
хегемоније.

Наше питање са почетка рада о могућности одбране мо
ралнихначелановинарскепрофесијепредналетомлогике
профитаовимрадомдобило јеодговоркојигласида јето
могућејединоуситуацијиукојојћеновинари,безобзирана

26Аноним, Тржиште дигиталног оглашавања је прошле године вредело
преко12милионаевра,Блиц,02.07.2012.
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тежакположајукомесеналазе,заложитисвојличниауто
ритетикредибилитетисупроставитисеонимакојижеледа
светкреирајупосвојимзамислима,којенемајубашникакве
везесажурналистичкомпрофесијом.Утомпогледуновина
римабизначајномогладапомогнуњиховапрофесионална
удружења, која семорају решитиличних анимозитета ру
ководећихкадроваинепрекидногвраћањаупрошлост.Јер
доксеонибудунадмудривалиидаљећемобитисведоцине
професионалнограда,понизногодносапремамоћницимаи
фризиранихсликастварностиуглобализованиммедијима,
којибидаслужепрофиту,анеистини.

Производњаидистрибуцијаинформацијазахваљујућиин
тернету,којиседоказаокаоједанодглавнихалатаурукама
творацановогкомуникацијскогпоретка,никадауисторији
човечанстванијебилабржа.Интернетпокушавадапоми
рипоборникеипротивникеглобализацијеитомудонекле
полазизаруком,јериглобалистииантиглобалистиживеу
умреженомсветуикористесеонимштојеономогућио.Ме
ђутим,несмесезаборавитичињеницадасупочеткомовог
векаСАДималевишеод38милионаприкључаканаинтер
нет,доксуЈужнаАмерикаиАфрика,заједно,имале1,9ми
лионаприкључака,каоидајесамодваодстостановништва
неразвијених земаља имало приступ интернету. Тај однос
ниданаснијезначајнијепромењен.Очигледно једатаква
ситуацијаомогућујенаметањеглобализацијскогтокаизјед
начавањаделаимисли,доминацијумонополаувишеобла
стиживота,апосебноуобластимедија,односноуобласти
културе.То јеиразлогзбогкогасеможезакључитида је
сасвим реалнамогућност да „велики“ врше контролу над
„малим“ипутемновихмедија,јеримтимедијиомогућују
данадзирусве,паиљудскусвест.Онисутикојипланирају
садржаје,организујуипроизводњуиемитовањеемисијау
складусавредностимаукојесамиверују.

Свакимданомпостајесве јасниједапрвобитнопласирана
причаокомуникацијскимтехнологијамаиглобализованим
медијима који уједињују људе, губи на снази. Очекивано
спајањевредностинедешавасе.Доморалног,културноги
политичког спајања не долази.Упркос доминацијимедија
људиостајуразличити,бароноликоколикосуслични.Деј
видБрукс(DаvidBrооks),колумнистаЊујоркТајмса,наво
дидачак95одстовестикојекориснициинтернетауАме
рицичитајупотичеизСАД,докумногимдругимземљама
људичитајучакимањеиностранихвести.„Светједругачи
јиузависностиодтогакојојнацијиприпадате...Акопогле
датеСветскипреглед вредностиприметићетедау већини
западнихземаљаљудисвевишесумњајуусвојесуседе,ане
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свемање.Варијацијеизмеђудруштавасуогромне,алиниво
друштвеногиполитичкогповерењаопадаскоросвуда,осим
унордијскимземљама.Другимречима,акопостојиикакво
уједињење,оносеогледаунашемспоразумудаједнидру
гиманеверујемо“27.

Комуникацијске технологије и глобализовани медији су
људимаотворилипрозоречитавогсвета,алисупојединце
приковалиузтелевизијскеекранеикомпјутерскемониторе.
Човекјеобасутинформацијамасакојиманезнаштадаради
икакодаихправилноискористи,асвејемањечланпороди
цеидруштвенезаједницеизкојепотиче.Медијимунамећу
насиље,навикавају ганаубијањаиразарања, различитим
ријалитиемисијамаисеријамасимулирајумуживоткаквог
немаикаквогнећебити,остављајугазбуњеногдатрагаза
сопственимидентитетомиобрасцемживљења.Управозбог
тогаБруксовопитањекакоизаћинакрајсасегментацијом,
која је све присутнија постаје сасвим реално.Могу ли ту
масмедијипомоћи,акоисами,каоштосмовидели,пред
стављајуглобализацијскегубитнике,акоисамидоприносе
да се појединци, иако богатији информацијама, удаљавају
једниоддругих.

Нашодговорје–могу,акосенапустепокушајиспајањаоног
што је неспојиво, ако се настави са развојем технологија,
алиисанеговањемразликаиакосенастависаафирмацијом
хуманистичкихвредностикојесусепредснагомглобали
зованихмедијапритајиле.Тимесенепротивимоглобали
зацијимедија,алиистичемодазбогпрофитаиједнобразне
слике света не треба напуштати вредности које свет чине
лепшимипријатнимместомзаживот.
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MASSMEDIAASLOSERSTOGLOBALIZATION

Abstract

The globalization hurricane is still roaring over the world bringing
aseriesofchanges in theareasofeconomy,politicsandcultureand
especiallyinthefieldofmedia.Theinitialenthusiasmofthisubiquitous
processwhichhasgeneratedinterconnectionandinterdependenceof
states and societies that are accepted bymost countries, particularly
in theEastand thepoorSouth,hasslowlybeenchangingwithmore
cautiousinterpretationsandwarnings.Thesewarningsindicatethateven
thosefactorsthatwereusedforitspromotionandimposingthemass
mediawillsoonfindthemselvesloserstoglobalization.Theauthorof
thispaperanalysiseffectsofglobalizationchangesinthemediabothin
theworldandinSerbia,especiallythroughactivitiesofmultinational
media conglomerates, and points to the fact that the continuation of
changes in informationcommunication technologies will lead to a
downfall of printmedia, listening andwatchingof electronicmedia,
thatasegmentationofaudiencewilloccurandthatthemediaaudience
will becomemore alienated despite the development of increasingly

popularsocialnetworks.

Keywords:globalization,massmedia,audiencesegmentation,social
networks,alienation


