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НОВИ МЕДИЈИ: ИДЕНТИТЕТ 
И ГЛОБАЛНИ КУЛТУРНИ 

ЕНТИТЕТ
Сажетак:Платформеновихмедијаобезбеђујуодвијањепроцеса
културне глобализације. Нови медији су глобална илузија пост
модерног доба која омогућава удруживањеразличитостиисто
времено кријући опасност од гашења културног диверзитета.
Интернетјеместоинспирације,накојемсеправепрвиактивни
корацикаудруженојкреацији,којаукидапасивностангажујући
усмеренувољуикритичкиприступ.Деловивиртуелнеслагалице
суперсоналнисајтовикојипредстављајупросторзаисказивање
личногикултурногидентитета,икомерцијалнисајтовикомпа
нијакојеукорисницимаинтернетавидесвојебудућепотрошаче.
Друштвенемрежесуместонакојемсебрзоилакодобијасоци
јалнаподршка.Процескултурнеразмененаплатформаманових
медијаспуштасенанивоиндивидуалнихкорисника,докистовре
меноубрзанонастајеједанглобалникултурниентитет.

Кључнеречи:платформеновихмедија,културнаглобализација,
персоналниикомерцијалнисајтови,глобалникултурниентитет

Увод

Глобализација је интегративни и интерактивни комуника
цијскипроцесчијисевеликидеоодвијаувиртуелномпро
сторуновихмедија.То јепојаваинтензивирањавезауну
тар великог комуникацијског клупка које стално нараста,
аграницеивеличинамусененазиру.Глобализацијаније
увекинтегративнасилакојахомогенизујехетерогенециљне
групе.Тојепроцескојипојачаваефекатпотенцијалногкон
фликтаизмеђугрупанеистомишљеника, јерсегрупесаме
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посебиобликујуодпојединацакојисенисупронашлиувећ
постојећим заједницама или имају потребу да контрирају
инатајначинскренупажњунасебеипостануиницијато
ринечег другачијег и различитог.Питањемоћи експанзи
јеимоћиапсорпцијемањихислабијихгрупајестепитање
потенцијалнепобеде једног културног обрасцапонашања,
једногсоцијалногставаилипогледанасвет.Наглобалном
медијскомпољупостојиитенденција једноумљаштодаје
основзатврдњеантиглобалиста,којиверујудасуновиме
дијиуслужбиглобализације,адаимјеосновнициљшире
њеимперијализма.Глобалнибрендови,присутниумедији
ма,превазилазеграницепростораијезика,алиуосновиго
вореједнимјезикомипотичуизједнеконцентрисанетачке
глобалногпростора.

Глобализација,каоисамразвојнијенеопходнаинезаобила
зна,чакиондакадаизањестојеснажнеекономскеиполи
тичкесиле.Акоглобализацијаводинижемживотномстан
дарду и тако угрожава велики број грађана неке земље, а
посебноакоподривањенефундаменталнекултурневредно
сти,тадаћесесигурнопојавитиполитичкизахтевидасетај
процесзаустави.1Упроцесуширењазнања,идејаиразмене
технологија,падајуетничке,културне, језичке,верске,по
литичкеимногедругебаријере.Глобалнимедијскисисте
мимогу да представљају одраз културног империјализма.
Извоз медијских садржаја, првенствено уз помоћ компју
терскихтехнологија,омогућавадоминацијуодноснопрева
ленцијумедијскихсадржајаизједнеодређенеземљеињен
кључниутицајпутеминдустријерекламеизабаве,односно
извоза локалне поп културе, на културолошке особености
другихнародаиземаља.Докглобалистинаглашавајузначај
удруживањаразличитости, антиглобалисти упозоравају на
опасностодлаганоггашењакултурногдиверзитета.

Медијикаоштосусателитскателевизија,интернет,компју
тери имобилни телефонимеђу примарним су силама ко
јестојеизапроцесареструктурацијесоцијалнеикултурне
географије.2Новимедијисутехнолошкаикомуникацијска
платформакојаобезбеђујеодвијањепроцеса глобализаци
је. Томас Фридман (Thomas L. Friedmann) пореди медије
самагациномопштегзнања,асамуплатформуобјашњава
каоједанодагенсановогзаравњеногсвета.3Асоцијативна

1 StiglitzE.J.,MakingGlobalizationWork,newPrefaceforPaperbackedition,
Norton&Company,NYUSA2007,pp.18.

2 KaulV.,GlobalizationandMedia,JMassCommunicatJornalism,Depart
mentofCommunicationandMedia,GujaratIndia2011,pp.2.

3 FriedmanT.L.,TheWorldisFlat,Farrar,StrausandGirous,NYUSA2006,
pp.50100.
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причаостаројзаблудидајепланетаЗемљаравнаплочапо
буђујесумњудајеновостворениосећајпостмодерногдоба,
омогућендосегомновихмедија,самојошједнаилузијакоју
ћепрегазитибудућанаука.Човекјеодувекимаопотребуда
ствариокосебеучинивидљивимиразумљивим,атоније
могућетамогдеимауглова,кривина,препрекаитајни,не
докучивихзаљудскипоглед.Оноштоневидимо,занасје
непознатоисамимтимпредстављаопасност.Верујемосамо
уоноштовидимосвојимочима.Ипак,верујемоиумоћви
дакојупоседујенашумиумоћимагинацијекојаналазидо
вољноподстрекаиинспирацијеусадржајимановихмедија.
Ова глобалнаплатформа је доступна једнакопојединцима
каоигрупамаистомишљеникаиливеликимзаједницамако
јеодликујеунутарњаиекстровертнаразличитост.Квалитет
привлачнесилележиуасоцијацијинадечјеигралиштена
којесвакодетедоносипонекусвојуиграчкуали,кадасету
састанегрупадеце,настајепотпуноноваигракаогенера
торновихзнањаиподухвата.Тојеместонакојемјемогуће
бити пасиван само кратко време, после којег свако, ретко
сам,анајчешћеинкорпориранунекухетерогенугрупу,пра
викораккаактивномпроцесуудруженекреације.Тадаова
група,захваљујућизаједничкомкреативномподухвату,по
стајехомогена.ПомишљењуФридмана,свакиопштипро
цесглобализације,безобзиранакомпољусеодвијао,поли
тичком,економскомилинекомтрећем,увекјезаснованна
глобализацијикултуре4.

Новиалтернативниипартиципаторнимедији

Новемедијечестоназивамоалтернативниммедијима.По
стављасепитањедалијетермин“алтернативни“застарео
и садавећприпадавременуранепојавеновихкомпјутер
скихкомуникацијскихплатформи.СандовалиФукс(Sano
valM.,FuchsC.)наводедасеДаунинг(DowningJ.H.)питао
далисемождатерминалтернативниодносинаполитичко
прогресивни,левичарскиоријентисанмедијкојиискушава
капитализамимоћнекомпанијеукључујућиимедије,или
подразумеватакођеиконзервативне,десничарскеирепре
сивнемедије.5Оноштокарактеришеалтернативнеилинове
медије,сматрајуСандовалиФукс,јестедругачијаоргани
зација, хоризонтална структура и некомерцијални извори
финансирања.6

4 Исто,стр.50100.
5 SandovalM.iFuchsC.,TowardsacriticalTheoryofAlternativeMedia,The

UniversityofSalzburg,SalzburgAustria2009,pр.141150.
6 Исто,стр.141150.
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Алтернативнимедијсетакођеразликујеодтзв.партиципа
торногмедија,којиотварамогућностдијалогаидвосмер
некомуникације.ЈошсуБертолдБрехтиВалтерБенџамин
(BrechtV.,BenjaminW.)ималивизијукомуникацијскераз
мене у којој учесник и продуцент размењују улоге. Прва
назнака укидања једносмерне комуникације у пласману
произведеног садржаја је потекла из позоришта, односно
представакојеизазивајупубликудасеукључи,даподстак
не спонтану креативну комуникацију и тимепостане тво
рац представе једнако важан као писац драме, редитељ и
глумци. Схватање новог медија као партиципаторног или
учесничкогмедија,подразумевазначајучешћанепрофеси
оналацаумедијскојпродукцијииорганизацији.Духалтер
нативеостајеприсутансведокпартиципаторнакомпонента
нијеискљученаилиминимизирана,сматраДагрон(Dagron
A.G.)7.КрисАтон(ChrisAtton)наводидаалтернативниме
дијиимајузациљдаобезбедемедијскиприступонимако
ји не припадају елитним групама власника, менаџера или
стручњака, већ су то обични запослени, чланови разних
синдиката,сексуалнихмањинаилиразнихпротестнихгру
па,итотакодамогусамидакреирајусопственевестиили
чакдабудуактериистих.Овимедијитребадапочивајуна
идејикојанијевезаназасадашњостисадашњидруштвено
политичкитренутак,већнаидејикојајеизнадиизванпо
литике,којасеможеостваритинесамопутеммедијскогса
држајавећипутемразнихалтернативних,партиципаторних
организацијскихпракси.8

Ниједовољнозаалтернативнимедијдабудепартиципато
ранвећпресвегатребадабудекритичкиитајгласкрити
ке треба да долази од активних учесника.Медији који не
садржекритичкукомпоненту,немогусесматратиалтерна
тивним.Онитребадасезаснивајунавизијамаучесникаи
дасталностављајуподзнакпитањасвеширокозаступљене
стареидеје.9Новимедији,финансиранинанекомерцијалној
основи,обичноостајумалиислабоприметнинаглобалном
виртуелномпростору.Дабипорасли,онизахтевајувећефи
нансије,укључујукомерцијалнефинансијереитакополако
престајудабудуалтернативни.

7 DagronA.G.,TheLongandWindingRoadofAlternativeMedia,Sage,Lon
donUK2004,рр.41.

8 AttonC.,AlternativeMedia,Sage,LondonUK2002,стр.11,2329.
9 SandovalM.andFuchsS.,TowardsacriticalTheoryofAlternativeMedia,

TheUniversityofSalzburg,SalzburgAustria2009,pр148.
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Идентитетусајберпростору

Усистемуглобализације,миседржимоинтернетајерјето
симболстањаукојемсмосвимибескрајноповезани,ада
притомникоодређенмеђунаманије“главнииодговорни“10.

Кадакажемокориснициинтернета,неправиморазликуиз
међу оних који га користе као једносмерни извор инфор
мација, уместоштампанихмедија или телевизијских про
грама,ионихдругих,којиактивноприступајуразнимдво
смерниминтернеткомуникацијскиммогућностима.Такође,
приступинформацијаманијепотпунопасиван, већподра
зумева уводну фазу активног тражења извора одређених
информација.

Већинакорисникаинтернетатежидазадовољинекеодређе
непотребе,чемуприступајуактивноициљнооријентиса
ни.Тозначидасукориснициинтернетасамосвеснииумеју
даартикулишуначинеиразлогекоришћењамедија.11Нако
ји начин ће интернет задовољити потребе индивидуалних
корисниказависиодтогаколикомногоичестогакористе,
коликојевременскидугањиховапретходнаонлајнпракса,
азатимиодтогакојајеврстаонлајнактивностикојуупра
жњавају.Самапраксавишегодишњегкоришћењаинтернета
неподразумеваиквалитетонлајнискуства.12

Интернетсајтовисуновипросторзаисказивањеипредста
вљањеличногикултурногидентитета.Посматраникаодео
глобалногтржишта,онисуделовислагалицекојисвакипо
наособиуцелини,приказујуразнекомпанијечијијециљ
привлачење што већих циљних група потенцијалних по
трошача,акрајњициљјепрофит,докјепринцип:штопре
ишто више. Занимљивфеномен је појава све већег броја
личнихсајтованакојимасепредстављајупојединцисасво
јимхобијима,знањима,тежњамаисновима.Тонисусамо
широкопознатејавнеличности,већисасвимнепознатеин
дивидуекојеимајуособенеспособностииталенте,илибар
сматрајудаимајуразлогадаизађуизанонимности.Након
извесногпериода,већибројњихдобијатржишнеамбиције
ипочиње,путемсвогсајтадапродајесвојлик,делаилиод
ређенеспецифичнеуслуге.Тадањиховисајтовипрелазеиз
алтернативеууобичајенерекламнеитржишнетокове.

10FriedmanT.L.,TheLexusandTheOliveTree–Understandingglobaliza
tion,Picador,NYUSA2000,pр.9.

11KayeB.K.andJohnsonT.J.,WebforallReasons,ElsevierLtd.2003,Tele
maticsandInformatics21,USA2004,pр.201.

12Исто,стр.198.
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ИстраживањеБернМаркуса(BerndMarcus),каоиФранца
Мачилека и АстридШутс (Franz Machilek,Astrid Schutz)
спроведено2004.године,оличностимаусајберпросторуи
посебносајтовимакаопросторузаисказивањеидентитета,
показало је да постоји значајна различитост личности ко
јесутворциперсоналнихсајтовауодносунаосталупопу
лацију,итопосебнокадјеречонарцизму,самопроцениу
поређењу са проценом околине, и димензији отворености
ка новитетима. Интернет сајтови, а нарочито персоналне
интернетпрезентације суправа великаигралишта залич
ности постмодерног доба, на којима је могуће креативно
експериментисатиипоиграватисесопственим,алиитуђим
идентитетом.13

Основно питање за истраживаче Маркуса, Мачилека и
Шутс,јестедалисеоснивачиперсоналнихинтернетсајто
варазликујузначајноодосталогделапопулације.Показа
лоседавласнициличнихсајтоваимајуупадљивоизраже
нудимензијунарцизмаузистовременорелативнонегатив
ну самопроцену, збогчега онинису склоникомуникацији
лицем у лице.Можданајупадљивија димензија личности,
присутнакодњих,јестеотвореносткановомискуству,иако
тозвучипарадоксално,акоимамоувидуњиховуопштусо
цијалнуповученост.Ова групаиндивидуа се разликује од
осталогделапопулације,какојепоказалогоренаведеноис
траживање.14

Могућејеуочитизначајнеинформацијеовласникувебсајта
акосамонапетминутапосетитетајсајтиакојеистидобро
дизајниран15,штобиморалидазнајувласнициоваквихсај
това,билодажеледасеотвореноприкажуонаквимкакви
јесу,илисупротно,данежеледаизлажудетаљносвојулич
ностзакључциманепознатихљудикојинамерноилислучај
нопосетењиховесајтове.Тиљудимогунаосновуминиму
маинформацијадазакључемногоовласникусајтаскојим
немајудиректнукомуникацију,дакленаосновупоказатеља
изобјективне,уовомслучају,виртуелнестварности.Посеб
ниделовисајта,посматраниизоловано,ништанеговорео
власнику.Стогаовдеважипринципагрегацијеуистражива
њуличности,штозначидаслабипојединачнииндикатори,
узетизаједно,каогрупнипортрет,дајузначајнеинформаци
јеоличностивласникаинтернетсајта.

13MarcusB.,MachilekF.andSchutzA.,PersonalityinCyberSpace,Journalof
PersonalityandSocialPsychologyVol.90.No6,USA2006,pр.1014.

14Исто,стр.1029.
15Исто,стр.1030.
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Блискоадалеко–приватноајавно

Кадајеречодруштвенокултурномутицају,моћимогућ
носткомуникацијскихплатформиновихмедијапревазишла
јесведосадашњеобликебрзогудруживањаипозивањана
стварнуакцију.Поредакцијамањегопсега,каоштосупо
зивизажуркеисвиркепоклубовима,постојеионеозбиљ
не акције попут политичког протеста у Ирану зачетог и
организованогнамрежиТвитер.

Психолошкиразвојмладихподразумеваудруживањеифор
мирањегрупногидентитетаудобaадолесценције.Уокви
рунормалногразвоја,тојеодскочнадасказасепарацијуи
индивидуализацију,дванајбитнијапроцесауразвојузреле
личности.Кориснициновихмедија,ионинајстаријиинај
зрелији,могутопрестатидабудуикадагодпожелемогу
постатииостатимлади.Злоупотребеидевијације,посебно
одстранеодраслихасоцијалнихличности,мрачнасустра
нановихкомуникацијскихмогућности.Дечијаимладалач
канаивност,каоипотребазаразумевањемидефинисањем
сопственогидентитета,разлогсунеуздржаногнарушавања
сопственеприватности.Нарцизамиегзибиционизамсупо
себнипсихолошкиразлозизатакво„индискретно“понаша
ње.Упозорењананегативнустранунеопрезногприступања
једнојврстиглобалнеитрајнебазеподатакадошласуре
лативнокасноодстранемедијскиханалитичара,социолога
ипсихолога,текдеценијунаконуласкауновимиленијум.
Упозорењегласи:електронскитрагјенеизбрисив,немогу
ће је обрисатиподатке о личностима,што значида је не
могуће прикрити прошлост и сачувати личну приватност
идискрецију.Докјеполазнапозицијакомуникацијепутем
интернетаприватнаколикоисопственасоба,изложеностје
значајновећаитрајнијанегокодживекомуникације.Оно
штошапућемоусеби,очемумаштамо,оноштонамиза
зива осећања, не остаје више недокучиво.Напротив, кон
тинуирано, свакодневно „изливање“ личних садржаја даје
осталима слику фиктивне, новокреиране личности која је
вероватнопројекцијажељенесликеосеби.Овдесенеради
окласичномпитањуистинитогилилажногпредстављања,
већјеречомоделирањуипласирањупожељнеслике.Натај
начин,приближавајући седругимаупокушајудадосегне
својуидеализовануслику,личностсеодмичеодсамесебе.

Новимедији–новиквалитетживота

Утехнолошкиразвијеномиизмењеномсветупостављасе
важнопитањештајетоштоданасодређујеквалитетна
ших живота. Данас су интернет и телевизија медији који
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одвлаче пажњу појединаца од стварног и активног дру
штвеногживота.Многедосадашњеанализесупоказаледа
емотивнедруштвенеинтеракцијекојеобезбеђујублискост,
каоиподршкаособакојесматрамоблиским,билодајеона
добијена у виртуелном или стварном свету, представља
основнеодредницеквалитетанашихживота.Телевизијаи
интернет смањујунашупотребу за креативнимосмишља
вањем слободног времена, а интернет често смањује дис
танцуизмеђупослаизабаве.Квалитетживотасесхватана
дваразличитаначина:каоспољни,објективниквалитеткоји
представљастандард,икаоунутрашњиосећајзадовољства
собомисопственимемотивнимиинтелектуалнимживотом.
Технологија свакодневноинеприметно утиче на квалитет
живота.Појединцивеомачестокористеинтернеткомуни
кацијурадидобијањасоцијалнеподршке.Данасјемогуће
лакоибрзо,чакиоднепознатихљудиширомсвета,доби
тиречиподршкеиохрабрења,посебнонасоцијалниммре
жама.Медијски посредована друштвена подршка у неком
смислуподстиченаспољнеактивностиипокушајеактив
ногпостигнућанекогциља,чимесекаснијесвакоможепо
хвалитисвојимвиртуелнимпријатељима.Собзиромнато
дасоцијалнаподршкадиректноутиченапроценуквалитета
живота,аинтернетомогућавадобијањетеподршке,може
сезакључитидаинтернетпозитивноутиченадобарквали
тетживота.ДооваквогзакључкасудошлиЛујЛеонг(Louis
Leung)иПолЛи(PaulLee)усвомистраживањуквалитета
животаспроведеном2004.године.16

Утицај виртуелних пријатеља из разних делова света ин
терферира са сопственом матрицом културних образаца
понашањаимењаисте.

Коришћењеинтернетарадипрактиковањасоцијалнихкому
никацијаомогућавадоживотноучење,брзурехабилитацију,
уклањање осећаја одбачености код сиромашнијих слојева,
промовишеуцелиниосећајсамозадовољстваинапредова
ња.Старијиљудиукључениуонлајнзаједнице,дужеостају
здравиизадовољни.17

Истраживање Роса и Мировског (Ross D. и Mirowski P.)
спроведено 2002. године, показало је да људи који имају
нарасполагањупомоћиподршкублискихособакојимасе
могуувекобратитизапомоћ,живедужеиквалитетније.18
Утврђено је и даљуди који су спремни да пруже савет и

16LeungL.andLeePaulS.N.,Multipledeterminantsoflifequality,Telematics
andInformatics22Issue3,USA2005,pр.161180.

17Исто,стр.161180.
18Исто,стр.174.
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подршкудругомеустварномсвету,лакшеибржедобијају
таквуврстуодзиваипомоћиувиртуелномсвету.Виртуелна
блискостселакостиче,алиилакораскида.Стогаакозначај
ноутиченасмањењепријатељскихконтакатаустварности,
украјњемисходуможедаутичеинасмањењеопштегква
литетаживота.

Друштвенемреже

ТричетвртинеодраслихАмериканаца,ачакпреко90%адо
лесценатауАмерицијередовноонлајнсациљемуспоста
вљањанекеврстекомуникације.19Истраживањеспроведено
наУниверзитетууТексасу,показало једаосновнифакто
риличностикаоекстроверзија,емоционалнастабилности
отвореност ка новим искуствима, директно утичу на пре
ференцијуиначинкоришћењаинтерактивнихдруштвених
мрежа.Например,интровертни, каоиони са социјалном
анксиозношћу,нерадокористечетсобе јерсустидљивии
нерадоукључујуисвојфизичкиаспектуонлајнкомуника
цију20,алисучешћикорисницидруштвенихмрежаодоних
са високим самопоуздањем.Могућност да се буде анони
ман,алиидасеусвакомтренуткуодустанеоданонимно
стирадиступањауличнукомуникацијууправојеоношто
привлачи кориснике разних комуникацијских интернет
платформи.

Када кажемо друштвени медији, мислимо на друштвене
мрежевеликогбројанепознатихиндивидуаскојимасемо
же ступити у комуникацију без посебног увода и конвен
ције,имноголичнихилизаједничкихпријатеља,стварних
иливиртуелних.Друштвенемрежесувиртуелнезбиркеко
рисничкихпрофилакојесадржебројнеиндискретнеинфор
мацијеокориснику.21Требаиматинаумудајеоваковелики
бројособа,којесемогубрзоилакоповезати,потенцијална
критичнамасакојасеможеуспешноангажоватиинапољу
прогресивнихдруштвенихпромена.Истраживање спрове
деноуНемачкојоначинунакојипоседовањеличногпро
фила и групног онлајн идентитета утиче нашансу да по
јединацузмеучешћеуполитичкимизборима,показало је
даредовнопраћењеновихинформацијанаинтернету,као
и изложеност виртуелном друштву корисника друштвене
мреже,повећававероватноћуизласканаизбореиодређеног

19CorreaT.,HinsleyA.W.anddeZunigaH.G.,Who interactson theWeb?,
Center for Journalism andCommunicationResearch,University ofTexas
Austin,onElsevier,USA2009,pр.247.

20Исто,стр.252.
21RaackeJ.andBondsR.,MySpaceandFacebook,Cyberpsychology&Beha

viour112,MaryAnnLiebertInc.Publ.,NYUSA2008,pр.170.
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начинагласања.Могућеједасеуследтаквихутицајаодре
ђенипотенцијалнигласачи уздржеодгласањанаизбори
ма.Поштосуонлајнкомуникацијенајбржеинајдоступни
је,преокретурезултатимаизбораупоследњемчасу,може
настатиуправозбогкомуникацијекојасеодвијаланадру
штвениммрежама.Политичкедискусијенемајутаковелики
значајкаочињеницадасунекиљудикоједобропознајемо,
изнашегживотаилионлајнзаједницечијисмочлан,одлу
чилидагласајунаодређенначинилидасеуздрже.22

Постојибезбројкреативнихидивергентнихпратећихначи
наупотребедруштвенихмрежа,међукојимасунајупадљи
вијемаркетингапликације,могућностпосматрањапотенци
јалнихклијенатаиприлажењеистимнаперсоналнојосно
ви, могућност актуелне културолошке анализе са сврхом
израдетржишнихстратегијаислично.23Стогадалековиди
предузетнициодвајају значајнефинансије заистраживања
друштвених мрежа. Осим што саме креирају свој онлајн
идентитет,овекомпанијесетрудеидаштобољеупознају
идентитетсвојихпотенцијалнихпотрошача.Главноограни
чењедолазиодчињеницедаонлајнкорисникпласира,све
сноилинесвесно,својужељенуслику,односносликуопо
жељном,анестварномЈа.Тосуиндивидуекојесенепред
стављајукао„Јакојитојесам“већкао„Јакојибихжелео
дабудем“.Увекпостојеионикојићеказатидаимсенешто
свиђаилиданештоволе,самодабисеадаптиралиставо
вимасвојевиртуелнегрупеитакобилибољеприхваћени.
Утицајикојидолазесаинтернетдруштвенихмрежасунови
агенспроменејавнихставова.Тосеодвијакрозблогове,по
стове,твитове,итд.Утицајсеквантитативноможеисказати
бројемкликованасајт,хитованаблогу,фреквенцијомула
сканафорумујединицивремена(дан,месец,итд),бројем
шеровањаилидеобе једногпоста,бројемследбеникаина
многе друге начине.Ипак, кад је реч о онлајн утицају на
појединца, то јепре свегапитањеквалитета, ане кванти
тета.Заиспитивањеквалитетаутицајасеупотребљаватзв.
калифорнијскиQтесткојиомогућавадасеквантификујуи
упореде субјективни утисци учесника.24Сваки јавни став,
који прихватимо као свој, мења нас ишири наш лични и

22SchmittBeckR.andMackenrodtC.,SocialNetworkandMassmediaasmo
bilizersanddemobilizers,UniversityofMannheim,MannheimGermany,on
Elsevier,USA2009,pp.402.

23FischerE.andReuberA.R.,SocialInteractionviaNewSocialMedia,Jour
nalofBusinessventuring26,YorkUniversity,UniversityofToronto,Toronto
Canada2010,pp.17.

24FrebergK.,GrahamK.,McGaugheyK.andFrebergL.,WhoaretheSocial
MediaInfluencers?,Univ.OfTennessee,Univ.OfVirginia,CaPolytechnic
Univ.,onElsevier,USA2010,pp.91.
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културниидентитет.Идентитетсампосебииматежњуекс
панзије.Кадасерадиоширењуемотивнихинвестицијана
нашеличнествари,увидимамосамомисамиуприватности
нашесобе.Кад јеречоширењуидентитетанаинтернету,
увидимајумноги,закојеможданикаднеможемонисазна
тикосу.Приватно,уонлајнокружењу,постојисамокаореч.
Људибољеилакшузаборављајунеготехнологијановихме
дија.Замказаослобођениидентитетуонлајнокружењуле
жииучињеницидакорисницимрежапласирајусвеснуи
жељенусликуосебикојапосле,путемповратнеспреге,за
истаутиченастварниидентитет.Такосеони,приближава
јућисевеликомбројунепознатихљуди,удаљаваjуодсамих
себе,аделећисадругимасвеснидоживљајсебе,свемање
разговарајусасамимсобом.Експанзијаличногидентитета,
посредствоминтернеткомуникацијскихплатформи,запра
војеједнаврстаунутрашњегцепањанаоноштокријемоу
себи,ионодруго,штоиндиферентнолансирамоувиртуел
ноокружење.Личностјесложена,и устварном,асадаи
виртуелномсвету,она јеактербројних улога.Оптимални
исход утицаја новихмедија била би интеграција онлајн и
офлајнидентитета.

Закључак

Природакултурнеглобализацијејесложена,вишезначнаи
неуједначена.Утицајкултуранаглобализацију,иобрнуто,
интензиванјеиконстантан.Процесглобализацијесеобли
кујекрозразноликекултурнеутицаје, асамакултураније
имунанапоследицеглобализације.Културајенајдиректни
јиначинпутемкојегмиможемоискуситиглобализацију.25

Обапојма,икултураиглобализација,сложенисуконцепти
којиизмичупокушајимаопштеипрецизнедефиницијејер
топрвенственозависиодмогућностинашеперцепције,ис
куствене,интелектуалне,образовнеиемотивне.Једнакрат
ка дефиниција објашњава глобализацију као убрзано ра
стућумрежумеђусобнихвезаиузајамнихзависностикоје
карактеришуживотмодерногдруштва.26Новеформекому
никацијскекултуреомогућавајубољиквалитетвеза,бржу
динамикуразвоја размене, алиимеђузависност.Културна
глобализацијаје,поредтехнолошкебазе,основиусловраз
војадругихдимензијаглобализације.

25HopperP.,UnderstandingCulturalGlobalization,Politypress,Cambridge
UK2007,pр.3.

26TomlinsonJ.,GlobalizationandCulture,Politypress,CambridgeUK1999,
pр.2.
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Одсвихобликаглобализације,културнијеонајкојидожи
вљавамосвакодневноизанасјенајвидљивији,алисеморају
уобзирузетиидругедимензије,каополитичкаиекономска,
које,иакопролаземањеопажено,незначиидамањеутичу
нанашеискуство.27

ФилипЛегрен(PhilippeLegrain)постављапитањедалигло
бализацијавршиерозијунашегидентитета,индивидуалног,
националног и сваког другог, и да ли глобални брендови
полакоколонизујусветскуекономију,алиинашеумове?28

Док сумеђународне комуникације раније зависилепрвен
ственоодтранспортнетехнологије,данассеонеослањају
нановемедијскекомуникацијскеплатформе.

Културнихибридподразумевафузијурелативноудаљених,
различитихформи,стиловаилиидентитета,кроскултурни
контакткојиобичнопрескачеинационалнеикултурнегра
нице.29

Ипореднеумољиветенденцијемешањадругихкултурних
утицајаузпомоћновихмедија,итосвакодневно,данаспо
стојивишиниво свестиопостојањудругихиразличитих
култура,асамимтимиувидауособеностсопственогкул
турног идентитета. Паралелно с овим процесом културне
размене,којијеспуштеннанивокомуникацијеизмеђуин
дивидуалнихкорисникановихмедија,полаконастаје кре
ацијаједногопштег,глобалногкултурногентитетаукојем
немаместазаодвајањепознатиходнепознатихикомшија
одстранаца.

27HopperP.,UnderstandingCulturalGlobalization,Politypress,Cambridge
UK2007,pр.181.

28Legrain P.,OpenWorld: The Truth about Globalization,Abacus, London
UK2002,pр5.

29KraidyM.M.,Hibridity: thecultural logicofglobalization,TempleUniv.
Press,USA2005,pр56.
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NEWMEDIA:IDENTITYANDGLOBAL
CULTURALENTITY

Abstract

The proccess of spreading knowledge and ideas through newmedia
platforms is erasing the ethnic, cultural, religious, political and any
other borders.While the globalists underline  benefits from uniting
diversity, antiglobalists see the cultural diversity as being slowly
extinguished. The global trade or noncommercial brands that are
present in the newmedia override the space aswe know it, using a
new languageof thepostmodern era.The integrative and interactive
communicationproccessistakingplaceonthenewmediaplatforms,
accesible equally to individuals and to numerous homogenous
symphatizercommunities.Thesenewmediaareconsideredalternative
aslongastheyhavecriticalapproachandthefreedomtocreatenew
ideas, which is an advantage of financialy independent sites. The
possibilitiesofmediacommunicationplatformsareovertakingallthe
otherformsofgatheringpeopleandmakingthemparticipateingroup
actions.Comparingliveandelectroniccommunication,weseethetrap
inthefactthattheelectronicdataaretheretostayforever.Theidealized
selfpresentations tend tomove the individuals away from theirown
selves.It’sjustaseasytogetanemotionalsupportfromvirtualfriends
asloosingit.Internetuserscaneitherchoosetostayanonimousorgive
itup.Eitherwaytheyareexpandingtheirpersonalandculturalidentity.
Theculturalglobalizationis,togetherwiththetechnologicalgroundsof
thenewmedia,themainconditionforallotherglobalizationdimesions.
There is an ongoing proccess of creating one global cultural entity
coveringourdistinctivenessandmakingthebordersmorepermeable

thanever.

Keywords:newmediaplatforms,culturalglobalization,personaland
commercialsites,globalculturalentity


