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Сажетак:Околностдамедијисвојимкомуникацијскимпотенци
јалима ревносно опслужују разнородне глобализацијске процесе
нијенинованинепозната.Мањејемеђутимуочљиводамедијски
системусвевећојмериопонашаглобалнекорпоративнеобрасце
организовањаипословањакојиподразумевајумултинационалнои
планетарнораспростирањенесамомедијскихутицајавећикапи
тала.Људикојирадеумедијима,каоиониудругимделатности
ма,суоченисутакођесаизазовимановогдоба.

Кључнеречи:глобализација,медији,економија,пропаганда,ме
дијскиконгломерати

Судећи према многобројним, често и међусобно супрот
стављеним,тумачењима,појмом„глобализација“сеувре
мену данашњем означавају разнородни феномени и про
цесизакојебисмомоглитврдитидазадируусвесегменте
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друштвеногживота.1Одглобализацијесхваћенекао„идеје
осветукаојединственојцелини“,прекоинтерпретацијако
јенамуказујунаприродуполитичких,економских,култур
них,еколошких,војнихидругихпроменакојесезбивајуна
глобалномплану,пасведотврдихконстатацијаиосудакоје
оглобализацијиговорекаоо„лонцузатопљење“(mеlting
pоt)националнихпосебности.

Како год, оноштонас занима је питањепозиције и улоге
медија сфереуовимкомплекснимпроцесима, односнода
липостојиикаквајепосвојојприродиевентуалнакорела
цијаглобализацијесаактуелномпраксоммасовнихмедија.
Присећањем на Бодријарово питањеконстатацију – „Има
лиичегаизванмедија?“–чиниседанетребаиматиника
квихсумњиупостојањечврстихвезаиинтензивниходноса
измеђумедијскепраксеисадржајаузнакукојихсеодвија
процесглобализације.Штавише,тешкодабисмоизванме
дијасферемоглинаћинекисегментдруштвенепраксекоји
такоусрдноиузтовеомаефикасноопслужујепроцесгло
бализације.Међутим,околностдасемедијиинструмента
лизујуилистављајууслужбувладајућихснагаилипроцеса
којидоминирајуодређенимепохама,попутглобализацијеу
ововременој,нипочемунијенова.Пребисезаовупојаву
моглотврдитидајеонасвојеврснаконстантакојаобележа
ваукупнуисторијумедија.

Међу многобројним разлозима који су определили такву
друштвену, готово се може рећи и историјску, позицију и
улогумедијанеколикисукључни.

Првисенесумњивовезујезаванреднекомуникационемо
ћимедија, које супосталеносиоцем разнороднихвидова
дистрибуцијеутицајавећоднајранијихраздобљаснажења
медијских потенцијала, односно омасовљавања кориснич
ког домена сваког појединачногмедија.Нажалост, уместо
дау свему служидруштвеној добробити,медијскапракса
готовоусамомнастајањупостајетеренчестихидеолошко
пропаганднихзлоупотребаиманипулација.Историјскипо
сматрано,медијисенајпрестављајууслужбупропагандне
афирмацијесепаратнихциљева(сетимосеупотребемедија
удобанацизма)дабисевременомњиховиутицајипреу
смерилинахолистичкитеренподршке„универзалнеиде
ологијеновогсветскогпоретка“иликапромоцијилибера
лизмаодносно„идеологијеслободекаоинструментаосва
јањасвета“.Овајаспектупотребемедијаодсамихпочетака

1 Реализовано у оквирупројектаМНТРбр. 47004 (подпројекат: „Упра
вљачкоорганизационадимензијакултурне,уметничкеимедијскепрак
секаопретпоставкеодрживогразвоја“)
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побуђујевеликоинтересовање,очемусведочерадовичита
веплејадеугледнихтеоретичара–одБењамина(Bеnjаmin
W.),прекоАдорна(АdоrnоW.Тh.)идругихпредставника
такозванефранкфуртскешколе,доМаклуана(МcLuhаnМ.),
Бодријара (Bаudrillаrd Ј.),  Чомског (Chоmsky), Вирилија
(ViriliоP.)итакодаље.

Удаљемтокуствари, (зло)употребамедијасеизмештаса
терена идеолошкополитичких утицаја ка домену економ
скепропагандеподржавајућинаглобалном планууправо
оне обрасце из којих економија црпи успех односно про
фит – продуктивност, исплативост, предвидљивост, кон
тролу...Медијскипосредованемаркетиншке комуникације
већ деценијама ефикасно промовишу концепт „диктатуре
благостања“.Такосепосредствоммедијаздушноградила
жнасликаотомедаизмеђуекономијеибољегживотастоји
знакједнакости.Никосенијезамислионадчињеницомдаје
„глобализацијаутренутнодоминантномобликукапитали
змаслободногтржиштадонела(је)такођеиспектакуларан
ипотенцијалноексплозиванпорастсоцијалнеиекономске
неједнакости унутар држава и на међународном плану“2.
Врлобрзоћесе,наравно,испоставитидаматеријалности
цањеибогаћењененудедуховноикултурноуточиште.Нај
зад,актуелнаекономскакризаћепоказатисвунеправдукоја
пратипрерасподелуекономскедобити.Стицањеипрофит
супосредствомуходанихмеханизамаиканаланепрестано
персонализовани,доксусвенедаћеиекономскигубицисо
цијализованиипренетинанајширедруштвенеслојеве.Да
кле,онималобројникојисусесвојевременообогатилида
наснамтумачедајеекономскакризаопшта,глобална.

Најзад, услед технологија на којима почива, јефтина, бр
заи мултипликативна,тетимеподесназатржишнуутак
мицу, медијска продукција постаје предметом непосредне
економскеексплоатације.Медијскапраксапрерастаутрго
винскисекторснабдевенканалимазадистрибуцију,комер
цијалним и пропагандним средствима, укратко свим еле
ментимаједнетипичнеекономскеделатности.Натајначин
седаклеисамамедијскапраксанепосреднопридружујеи
постајеконститутивнидеоглобалнихекономскихпроцеса.
Заразликуод„буке“којомјеујавностибилопраћеноиде
олошкопропагандно коришћење медија, њихова подршка
глобалнимекономскимпроцесимаиуновиједобасвеин
тензивнијаекономскаексплоатацијамедијскепраксесеод
вијаунајвећојтишини.Зачудоовепромененисупобудиле

2 Хобсбаум Е., Глобализација, демократија и тероризам, Архипелаг,
Београд2008,стр.5253.
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значајнију пажњу теоријских кругова. Теоријска интере
совања су и даље остала привржена промишљању медиј
скефеноменологије која се везује зањихове идеолошкеи
социјалнеутицаје.

Сасвимнакрају,реклибисмодајошједноодобележјаме
дијасфереданашњегдобазаслужујенашупажњууконтек
стуанализеулогемедијаупроцесимаглобализације.Речје
о дигитализацији као технолошкој претпоставци савреме
нихмедијских потенцијала која је не само допринела ин
теграцијииснажењукомуникацијскихмоћимедија,већсе
показалаизначајномукреирањуновихсоцијалнихикул
турних образаца који управо погодују „идеји о свету као
јединственојцелини“.

Оноштојепредметнашеелаборацијебићеограниченона
покушајдасеосветлесамопојединиаспектикојиуказујуна
околности прилагођавања медијске праксе потребама гло
бализацијскихпроцеса.Упрвомредућебитиречиопро
менамаиуправљачкоорганизационимкорпоративнимпре
стројавањима,штоћезапоследицуиматисроднепроцесеу
медијасферикојићеводитиуправцумедијскеконгломера
цијенапланетарномодносноглобалномнивоу.

Глобалниобрасцикорпоративног
управљањаиорганизовања

Идејаосветукаојединственојцелинијенужноподразуме
валаиуспостављањеуправаљачкихмеханизамаиоргани
зационихструктура,којећефункционалноподржатињено
непосредно остваривање. Традиционални развојни оквир
индустријскогдоба,којијепочиваонапроизводњи,потро
шњииинституционалномпореткусачињеномодорганиза
ција, са чврстом унутрашњом пирамидалном структуром,
испоставиосекаонеподесанзареализацијутаквихциље
ва.Новомсветскомпореткубиојепотребанновиразвојни
оквир.

Уновомпореткуорганизациониоквирделовањасвечешће
нијечврста,дугорочнопројектованапирамидалнаструкту
ракласичнихинституција.Институцијеновогтипанемају
трајнивећпривременикарактер.Новииподеснијиделатни
оквиримаархитектуруфлексибилнеорганизацијекоја„мо
жеизабратииизвршаватиумакомтренуткусамонекеод
својихбројнихфункција“3.Новаорганизациона структура
нијестабилнаификсна.

3 СенетР.,Културановогкапитализма,Архипелаг,Београд2007,стр.43.
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Нове организације су у непрестаном трагању за новим и
ефикаснијим пословним моделима. Наравно да ће у том
процесунајсавременијетехнологије,посебноонесакому
никацијским потенцијалима, попут интернета на који су
ослоњени најразличитији видови такозваног епословања,
добијатинасвевећемзначају.

Управљање савременим организационим структурама је
другачије. Центри управљања новог доба подсећају, каже
Р.Сенет,надаљинскиуправљач(rеmоtеcоntrоl)илиМП3
(mеdiа plаyеr) уређај који има капацитет да у неком тре
нутку активира било коју од многобројних функција која
ћепокренутинекиодрасположивихресурса–магдесеон
налазио, „зато што централна процесорска јединица кон
тролише целину“4. Велике мултинационалне корпорације
располажуразличитимресурсима,њиховимфункцијамаи
потенцијалима на многобројним географским позицијама.
Управљачки механизам им омогућавањихово активирање
(илигашење)узависностиодактуелнихпословнихопција.
Управљањесе,уместонанепосредниувиди„распонкон
троле“, о чему је  говориоТејлор, ослања на  неку врсту
„паноптичкогнадзирања“(М.Фуко/Fucо)–„Људинапери
феријисамосталнообављајупосао,немамногоинтеракције
укомандномланцу...“5

Нисамименаџеринисуизузетиодправилакојаћедомини
ратиуправљачкиммоделомбудућности–„Менаџерићесе
процењиватипократкорочниммерилима,иостаћенарад
нимместимадоклегодбудуодговаралинаочекивањанеу
једначеногтржишта“6.Коначнеодлукеприпадајуакциона
римакојисузазапосленејошмањевидљивијиодменаџера
„Акционариизвеликихдруштавапостаћесвенеухватљи
вији,свехировитији,нелојални,равнодушнинадугорочне
захтевепредузећаукојаинвестирају,иводићерачунасамо
отренутимпреимућствимакојамогудаизвуку“7.

Измеђуонихкојисунепосредниизвршиоцииуправљачких
структура„постојитрансакцијаанеоднос.Онинаперифе
ријидужнисусамодапокажурезултатерадаонимауцен
тру“8. У пирамидалној структури традиционалних инсти
туција,нањеномврхусеналазио„очинскипослодавац“–

4 Исто,стр.4546.
5 Исто,стр.83.
6 Атали Ж., Кратка историја будућности, Архипелаг, Београд 2010,

стр.109.
7 Исто,стр.108.
8 СенетР.,нав.дело,стр.48.
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„Усоциолошкомпогледу,биоимјеближи,каоштојегене
ралнабојномпољуповезансасвојимвојницима“9.

Променаупозицијионихкојиуправљају,угрозићејошје
дан од виталних принципа традиционалногменаџмента –
ауторитет. Ауторитет носилаца управљачких функција
слабиилисепотпуногубисаудаљавањемцентарауправља
ња.Њихованевидљивамоћ,међутим,расте.Тојеупотпу
ној супротности саФајоловим тумачењем ауторитета, као
једногодбазичнихпринципаменаџмента.

Лојалностиоданосторганизацијинећевишебитиодли
каонихкојићеуњимарадити.Изгубилисусеготовосви
разлозизабилокакавемотиваноднос.Запосленисупрепу
штенисамисебиинеочекују,каоунекадашњемдугороч
номодносу,даиморганизацијапомогнекадаимпомоћбуде
билапотребна.Заразликуодтрадиционалнихорганизација
учијемсустварањуиразвојуучествовали,њиховоучешће
уфункционисањуновихорганизацијајекраткорочноибез
могућностиувидауцеловитостпроцесаиразвојнеперспек
тиве.Збоглабавихвезазапосленихсановиморганизација
ма,оненемајувишепрекопотребансоцијалникапитал.

Фрагментираност позиције запослених у новим организа
цијамаонемогућићеуспостављањечвршћихнеформалних
везакојеводекадухузаједништва (еspritdеcоrps)  што
је принципменаџмента који је јошФајол идентификовао.
Дабисеразвилоузајамноповерењемеђузапосленима,по
требнојевреме.Уорганизацијамакојесуоријентисанена
краткорочнерезултатенајчешћенемадовољновременада
сеформирајублискиодносимеђузапосленима.Уместото
га,„конкуренцијамеђурадницима,упредузећуиутражењу
посла,бићесвевећа“10.

Утрадиционалноминституционалномсистемуљудису,на
темељу искуства стеченог у дугорочним процесима,  зна
литачноштасеодњихочекује.Задовољствосуналазили
утомедабудукорисниисебиидругима.Искуство,којеје
некадабиловеомацењенирезултатдугорочногангажмана
и темељ стицања вештина, изгубило је на вредности.Но
ви управљачки приступ није заинтересован за „ментални
склопоријентисаннапрошлост,алибезлекцијаизистори
је“(Џ.Несбит/Nаisbitt)јеронспутавамогућностсагледава
ња промена.Отуда равнодушност према искуству и „оду
мирање вештина представља трајну одлику технолошког

9 Исто.
10АталиЖ.,нав.дело,стр.108.
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напретка“11.Овде,наравно,нетребазаборавитидајевисо
ковредновањеискустваутрадиционалноминдустријском
пореткуузроковалоисвојеврстанпарадокс–искуствонеће
тестећидоксенезапослите,анеможетесенигдезапослити
безискуства.

Нове околности нису увек ни сасвим очигледне ни свима
разумљиве,штозапоследицучестоимаставовеипонаша
њакојинисуусклађенисазахтевимановогдоба.Дабисе
овипроблемиотклонили,посвемусудећијепотребновре
мекојећеформиратиједнудругуврстуорганизационекул
турекојајеблискавећини,анесамонајвишимуправљач
кимфункцијама – „Попут свих култура, и културафирме
зависиодтогакакообичниљудисхватајуинституцију,ане
одобјашњењакојеувидууказадолазисврха“12.Међутим,
собзиромданасочекујебудућносткарактеристичнапосве
општој„несташицивремена“,нећебитидовољновремена
дасвикрозприлагођавањедобијусвојушансу.

Штасеочекујеодонихкојићеиматишансудасеприлагоде
итакоизбегнудасенађуувишковиматржиштараднеснаге
идапостануучесницииактериновихделатнихпроцеса?

Већ су технички проналасци и употреба машина у инду
стријскомдобуизместиличовекаизсредишњепозицијеу
производномпроцесу.Његоваулогајепресталадабудеод
лучујућавећпостајепридодатаиспоредна,јерглавнепро
изводнефункцијепреузимајумашине.Даљимтехнолошким
напреткомоваситуацијасесамопродубљује.Унајновијим,
аутоматизованим, компјутеризованим, роботизованим, ди
гитализованим... технолошким процесима, учешће самог
човека и непосредног људског рада се све више смањује
–’“Садржајрадауиндустријскојпроизводњиопададрама
тично:1970.јебиооко25%;данасјеоко4%“13.

Последицатогаједа„вишенеманикапиталистичкихкор
порацијакојесузапосленимадоживотнообезбеђивалепо
сао,апотрошачеизгодинеугодинуснабдевалеистимпро
изводимаиуслугама“14.

Оноштојенајчешћевидљивапоследицаизазоваиоколно
стиновогдобајестедауновимоблицимаорганизовањаза
послениврлочестонезнајуштасеодњихтачноочекује.

11СенетР.,нав.дело,стр.94.
12СенетР.,нав.дело,стр.61.
13НесбитЏ.,Менталнисклоппромениоквирисагледајбудћност,Мега

трендуниверзитет,Београд2009,стр.175.
14СенетР.,нав.дело,стр.175.
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Да ли потенцијалне способности које раскидају са иску
ствоми стеченимвештинамаприпадајуемотивној  инте
лигенцији,категорији којасесвечешћепомињеутеориј
скимкруговимаменаџмента?Далијетоспособностдасе
мислионовиммогућностимаизванискуственогконтекста,
сослонцемнаимагинацију;способностдасечујенамера
упозадининечијихречи...?Мождасеимаувидуурођена,
природнаспособносткојанијесвимадата!?

Једанодприступа,којијепосвемусудећиизнудиласуро
ва пракса савременог пословања, почива на принципима
социјалногдарвинизма.Онусебисадржи„закономањини
виталних“, односно „модел виталности“ сликовито пред
стављенкао„207010“,покојем је20одстоонихкојису
врхунскипродуктивни,70одсто„радиколикотреба“,а10
одстосунепродуктивни.Системмодерногвредновањапо
знаткаоrаnkаndyаnk(успевашилинестајеш)односноup
оrоut,менаџеримајечестопутоказувођењупословнепо
литике.

Медијскаконгломерација–управљачко
организационореструктурирање
медијасфереуглобалномпоретку

Стичесеутисакдасеобриси„новогпоретка“уоквирумо
делауправљањаиорганизовањанајинтензивнијенаслућују
илипомаљајууправоумедијскојсфери.

Медијска делатност,  која свој настанак и развој дугује
научнотехнолошкомнапретку,  вођена  економском логи
комитржишнимзакономерностима,својевремено јеуве
ликојмери следилаиусвајалауправљачкоорганизационе
обрасцекарактеристичнезаиндустријскеобликепроизвод
ње.Медијштампеје,каоштознамо,захваљујућипарном,
потоми електричномпогонуи техничкомизумуротацио
нихштампарскихмашина,већу19.векуупотпуностиин
дустријализоваосвојуделатност,итојоколностиприлаго
диообликеорганизовањаиуправљачкемеханизме.Рецимо,
поделана „беле,плавеишаренекрагне“ водипореклоиз
делатностиновинскихпредузећаиговориоунутрашњојхи
јерархијскојструктурикојајесроднаонојуиндустријским
организацијама.Кинематографијасе,истотако,врлобрзо,
одтехничкогпроналаскаизабавемаса,трансформисалау
продукцијуорганизовануивођенуускладусаиндустриј
ским начелима. Већ у другој деценији прошлог века, хо
ливудскистудији,уорганизацијииуправљању,опонашају
индустријскепогоне.ДругоимеХоливуда–„фабрикасно
ва“отоменајбољесведочи.Великатражњазафилмовима
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имогућност стицањапрофита „навела јепродуценте да с
филмом поступају као са сваким другим индустријским
производом.Они су, другим речима, и нафилм примени
ли,безикаквепромене,онепродуцентскеобликекојисусе
напочеткуXXвекаразвилиудругимекономскимсектори
ма“15.Дакле,управојемедијскапраксаувеликојмериопо
нашалавладајућеобрасцеуправљањаиорганизовањаинду
стријскогдоба.

Уместоупроизводњиипотрошњииндустријскихроба,но
водобазаразвојнимперспективаматрагауоквиримапро
изводње и промета информацијама. У складу са таквим
препознавањемводећихдруштвенихпотенцијала,централ
номестосвемањеприпадафабрикамаихипермаркетима,
асвевишеобразовнимиинформационокомуникационим
системима,тојестмедијима.

Отудасуглобалнепромене,којесуседогодилеикојеседо
гађају у савременом друштвеном амбијенту, најуочљивије
управоумедијскомсектору.

Иновацијеукомуникационимтехнологијамапредстављају
најзначајнији искорак од индустријског ка постиндустриј
скомконцепту.Онесу,разумљиво,поновонајвишистепен
применеостварилеуоквируделатностимедија–радио,те
левизија,видео,рачунари,интернет...Оветехнологије,по
готово у својим најсавременијим дигиталним изведбама,
свемањеприпадајуиндустријскомконцепту.Онесупомно
гочемуближеувеликонаступајућемпостиндустријскоми
информатичкомдобу.

Логично је претпоставити да новом информатичком добу,
којемуправопечат даје технолошки (и садржајно)инови
рана медијска сфера, нису више сасвим блиски обрасци
организовањаиуправљањакарактеристичнизаиндустриј
ско раздобље. Стари обрасци се напуштају и мењају, али
тепромененисунибрзенилакоуочљиве.Безобзирашто
тежипроменамаиувођењудругачијихобликаживљењаи
рада,свакановаепохасеспороитешкоодричеиудаљава
од свикнутихиуходанихобразацанакојима се темељила
дојучерашњаегзистенција.Штавише,склонаједаихбрани
иодржавапосвакуцену,сведочасаукојемњиховопстанак
постајенемогућ.Дотренуткадефинитивнихпроменаста
рииновиобрасци,узприсустворазличитихмутација,живе
паралелно,једнипореддругих.

15Бехлин П.,Филм као роба, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд2002,стр.28.
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Далије,ипак,могућесагледатинекеодглобалнихпромена
којесетичууправљањаиорганизовањаумедијскојсфери?

Развојмедијске сференепрестанопротиче у знакупроце
саконвергенцијеодносноузајамногприближавањамедија.
Успостављање јединствене дигиталне технолошке основе
омогућиће даљи корак у томправцу – спајањемедија од
носно медијске интеграције. У технолошком смислу, ме
дијска интеграција подразумева различите, али дигитали
зованесигнале,односноспајањеразличитихтиповамеди
ја каошто су текст, слике, графике, видео,филм, говорне
порукеилизвучнесеквенце.Сигналисеудигитализованој
формисједињујупрекорачунарскетехнологије,којаих,уз
одговарајућихардверисофтвер,прима,чува,обрађујеили
демонстрира.

Овапроменанемасамотехнолошкунегоиуправљачкоор
ганизационудимензију.Онасепрепознајеумедијскојкон
цетрацији,билокаоновомобликумедијскогпословањаили
новомвидувласништвамедија.Медијскеконцентрацијепо
примајунајразличитијеформе.

Националне границе постају тесан пословни и организа
циони оквир за деловање новонасталих мултимедијских
конгломерата. Прекогранични проток медијских садржаја
јеглавнакарактеристикањиховогтржишногнаступа.Број
овихмамутскихорганизацијанијевелики,алињиховутицај
иудеонамедијскомтржиштујесте–„новоуспостављеним
глобалниммедијскимсистемомдоминиратридесетиличе
трдесетвеликихтранснационалнихкорпорација(ТНЦ),од
којих су десетак конгломерати са седиштем у САД, који
надзируглобалнотржиште“16.Такозвана„великапеторка“
тренутнодрживишеодполовине свихмедијанапланети
Тimе Wаrnеr,NеwsCоrpоrаtiоn,Viаcоm,ТhеWаltDisnеy
CоmpаnyиBеrtеlsmаnn.Тимесенаравнонеисцрпљујеспи
сакмедијскихконгломерата–следеихPоlyGrаm,Sеаgrаm,
Sоny,GеnеrаlЕlеctric,ТеlеCоmunicаtiоnsInc(ТCI),Тhоmsоn
Cоrpоrаtiоn(Канада),Wеstinghоusе,DоwЈоnеs,Gаnnеm,Тhе
NеwYоrkТimеs,BBC,Rеutеrs,CЕPCоmmunicаtiоns(Фран
цуска)...Присуствовеликихконгломератајесвеизраженије
иунашојмедијскојсредини.Засадасуту,једаноднајвећих
усвету,NеwsCоrpоrаtiоns,идвамањаевропска–WАCи
Ringiеr.

Процесконгломерацијеикуповинамањихмедијскихорга
низацијаодстраневеликих,штосечестоодвијапомоде
лутакозваног„непријатељскогпреузимања“,нијеокончан.

16МекчесниХ.Е.В.,Глобалнимедији,Клио,Београд2004,стр.5.
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Нетребасасвимискључитимогућностдаублискојбудућ
ностидођеидофузијеуоквиру„великепеторке“,тедао
информисаности, култури и забави, дакле духовном жи
воту читаве планете, одлучује само један човек. У исто
ријском смислу то и не би представљало посебну новину
–„Усвакомдруштвудухчитавекултуреодређенједухом
најмоћнијих“17.Усвакомслучају,можемозакључитидапо
следицепроменакојеседогађајуилићесетекдогодитиу
медијској сферимогубити знатнодубљеидалекосежније
одонихусфериекономије.

Уколикосеовипроцесинаставе,земљекојеусвомразвоју
заостајусаукључивањемуутакмицукојасеводиу„глобал
номинформатичкомдруштву“,суочићесесајошозбиљни
јимпроблемима–„земље,саизвеснимзаостаткомуразвоју,
излажусеопасностидабудуометенеиуразвојусопствених
култура...Тајризикјетоликидаунекимземљамаможеда
доведеидоуништењатрадиционалногидентитетаисвих
његовихкултурнихобележја“18.Исто тако, „глобализација
и децентрализација воде нас све даље од света национал
нихдржавапремасветуекономскихдомена,некаоновом
начинуорганизовањасветавећкаоновомначинусхватања
света“19.
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Abstract

Thecircumstanceofhaving themediaardently servingvarious sorts
ofglobalizationprocessesisneithernewnorunknown.However,itis
lessobvioushow thesystemof themedia growinglymimicsglobal
corporativewaysoforganizingand leadingbusiness,which includes
multinational and planetar widespread of not only media influences
butcapitalinfluencesaswell.Peoplewhoworkforthemedia,justas
thosewhoworkinothersocialfields,arealsofacingchallengesofa

newage.
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