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Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја  
за обра зо ва ње вас пи та ча, Ки кин да ; 

У ни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка –  
Од сек за но ви нар ство и ко му ни ко ло ги ју, Бе о град
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Увод1

Са раз во јем ди ги тал них сред ста ва ко му ни ка ци је, до ла зи до 
укљу че ња и по ве за но сти све ве ћег бро ја ко ри сни ка у гло-
бал ну ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ну мре жу и до њихових 

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру Ре пу блич ког про јек та 
Дигиталнемедијскетехнологијеидруштвенообразовнепромене 47020, 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Про је кат фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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честих ин тер ак ци ја. Не ка да до ми нант но јед но стра на, ма-
сов на ко му ни ка ци ја са ма ло по врат них ин фор ма ци ја од 
стра не хе те ро ге не и ано ним не пу бли ке пре о бра жа ва се у 
ин тер ак тив ну ко му ни ка ци ју пу тем ко је пу бли ка ко-кре и-
ра и раз ме њу је мно штво ра зно род них по ру ка и са др жа ја2. 
Осим ме ди ја и дру гих ко му ни ка ци о них и кул тур них цен-
та ра, у про дук ци ји са др жа ја ко ји кру же гло бал ном мре жом 
ак тив но уче ству ју и не ка да шњи па сив ни ко ри сни ци ме ди ја. 
Да нас ско ро сви ко ри сни ци ин тер не та по се ду ју мо гућ ност 
да про из во де ори ги на лан, или пре у зи ма ју, ме ња ју и ре ди-
стри бу и ра ју са др жај са мре же. По ред из ра жа ва ња лич них 
ми шље ња и иде ја, ко ри сни ци ин тер не та се све ви ше кре а-
тив но ис ка зу ју кроз раз ли чи те фор ме, ко је укљу чу ју чак и 
кре и ра ње ал тер на тив них вер зи ја ствар но сти. Осим то га, ма-
ње ак тив ној и кре а тив ној пу бли ци, на рас по ла га њу су ала ти 
ко ји омо гу ћа ва ју да се по сто је ћи са др жа ји на до гра ђу ју. Кроз 
ове про це се ко ри сни ци адап ти ра ним са др жа ји ма до де љу ју 
но ва зна че ња и сме шта ју га у но ви ко му ни ка ци о ни кон текст. 

Пар ти ци па ци ја пред ста вља је дан од кључ них пој мо ва кроз 
ко ји се са гле да ва ју мо гућ но сти, на чи ни и по тен ци ја ли уче-
ство ва ња ко ри сни ка у ко му ни ка ци о ним и кре а тив ним про-
це си ма. У овом ра ду по ла зи мо од оп штег пој ма пар ти ци па-
ци је ко ји под ра зу ме ва не за ви сно, ин тер ак тив но и про ак тив-
но уче ство ва ње ко ри сни ка у ме ди ји ма и по сред ством ме ди-
ја,3 ко ја као ре зул тат има уве ћа ва ње људ ског зна ња4 од но сно 
из град њу и ја ча ње дру штве них ве за.5

Циљ овог ра да је да ука же на зна чај тран сме диј ског опи сме-
ња ва ња ко ри сни ка као пред у сло ва за оства ри ва ње по тен ци-
ја ла пар ти ци па ци је за уве ћа ње ди ги тал не кул тур не ба шти не. 
За ту свр ху нај пре уво ди мо по јам кул тур не пар ти ци па ци је, 
и об ја шња ва мо ка ко се од ви ја кул тур на про дук ци ја кроз за-
јед нич ке ак тив но сти ко ри сни ка у вир ту ел ним окру же њи ма 
(по пут дру штве них мре жа, ви ки апли ка ци ја, бло го ва, фо-
ру ма, са рад нич ких он лајн ига ра итд.). За тим ука зу је мо на 
сло је ви тост кул тур не пар ти ци па ци је, од но сно пред ста вља-
мо пи ра ми ду мо гу ћег уче ство ва ња у за јед ничком креи ра њу 

2 Ar se ni je vić, J. i An dev ski, M. Kre a tiv nost u pro sto ru in ter ne ta, u: Di gi tal ne 
me dij ske teh no lo gi je i druš tve noobra zov ne pro me ne 5, ur. Pra li ca, D. i Šin-
ko vić, N. (2015), Fi lo zof ski fa kul tet: No vi Sad, str. 11-21.

3 Li ving sto ne, S. (2015) Di gi tal Skills for EU Ci ti zens and Con su mers; пре у-
зе то 2. 12. 2020. са URL адре се: http://eprints.lse.ac.uk/80765/.

4 Har tley, J. (2012) Di gi tal Fu tu res for Cul tu ral and Me dia Stu di es, Wi ley-
Blac kwell.

5 Zu kin, C., Ke e ter, S., An do li na, M., Jen kins, K., Del li, C. and Mic hael, X. 
(2006) A New Engagement? Political Participation, Civic Life, and the
Chan ging Ame ri can Ci ti zen, Ox ford Uni ver sity Press.
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садржаја, ка ко би смо ис та кли уло гу тран сме диј ске пи сме-
но сти у спре ча ва њу ја за пар ти ци па ци је. По ред то га, рад ар-
гу мен ту је да се ком пе тен ци је за пар ти ци па ци ју не од ра жа-
ва ју са мо на спо соб ност уче шћа у кул ту ри, већ на све аспек-
те жи во та и ра да ко ји се да нас од ви ја ју на мре жи.

На и ме, ак тив но уче шће у ди ги тал ним ко му ни ка ци о ним и 
кре а тив ним про це си ма и за јед нич ко кре и ра ње са др жа ја, 
зах те ва ју од ко ри сни ка да кон стант но раз ви ја ју новe ве шти-
не и спо соб но сти, као и кул ту ру пар ти ци па ци је. Ове ком пе-
тен ци је, од но сно спо соб но сти за пар ти ци па ци ју у са вре ме-
ном ди ги тал ном, ме ди ја ти зо ва ном дру штву, об је ди ње не су 
под пој мом ко ји се на зи ва тран сме диј ска пи сме ност. Тран-
сме диј ска пи сме ност је скуп спо соб но сти и зна ња по је дин-
ца да про на ђе, кри тич ки про це ни и ана ли зи ра ин фор ма ци је 
пу тем ме ди ја свих вр ста, по ве же се и са ра ђу је са дру гим 
ко ри сни ци ма, успе шно об ли ку је и по сре ду је ме диј ски са др-
жај,6 тј. да стра те шки и без бед но ко ри сти ди ги тал не ме ди је 
и тех но ло ги ју ка ко би ре ша вао про бле ме и оства ри вао ака-
дем ске, струч не, лич не и дру штве не ци ље ве.7 Овај фе но мен 
по ста је пред мет уче ста лих по ле ми ка и ди ску си ја у ра зним 
кон тек сти ма, те се у сво јој ин тер ди сци пли нар но сти, у про-
фе си о нал ним и на уч ним кру го ви ма че сто ја вља и под дру-
гим име ни ма: мул ти ме диј ска пи сме ност, тран спи сме ност,8 
но ва ме диј ска пи сме ност,9 ди ги тал на пи сме ност10 или но ва 
пи сме ност11. Ди ги тал на пи сме ност је кон цепт ко ји се по-
след њих го ди на убр за но раз ви ја и про ши ру је те осим тех-
нич ке ком пе тент но сти об у хва та и ши ри скуп спо соб но сти 
упо тре бе ди ги тал них ме ди ја за не сме та но функ ци о ни са ње 
и уче ство ва ње у са вре ме ном дру штву, дру штве не ве шти-
не са рад ње и ко му ни ци ра ња, кре а тив не ве шти не ства ра ња 
но вог са др жа ја, ве шти не етич ког ко ри шће ња ме ди ја и ин-
тер ак ци је са дру ги ма као и спо соб ност без бед не упо тре бе 

6 Hobbs, R. (2010) Di gi tal Me dia Li te racy: A Plan of Ac tion, New Del hi: 
Aspen In sti tu te.

7 Grech, A. (2014) Mal ta Na ti o nal Li fe long Le ar ning Stra tegy 2020; Пре у зе то 
12. мар та 2018. го ди не са сај та: http://www.ncte.org/li brary/ncte fi les/re so-
ur ces/jo ur nals/ej /1026-ju l2013/ej 1026lon ger.pdf 

8 Fle ming, L. (2013) Ex pan ding Le ar ning Op por tu ni ti es with Tran sme-
dia Prac ti ces: Ina ni ma te Ali ce as an Exem plar, Jo ur nal of Me dia Li te racy  
Edu ca tion 5 (2) pp. 370-377.

9 Jen kins, H., Pu rus hot ma, R., We i gel, M., Clin ton, K. and Ro bin son, A. 
(2009) Con fron ting the Chal len ges of Par ti ci pa tory Cul tu re: Me dia Edu ca
tion for the 21st Cen tury, Cam brid ge, MA: The MIT Press. 

10 Spi cer, B. (2017) Di gi tal Li te racy: The New Pil lar of a Child’s Edu ca
tion? Пре у зе то 18. ју ла 2020. го ди не са сај та: https://blog.myon.com/blog-
post/di gi tal-li te racy-ne w-pil lar-child%E2%80%99s-edu ca tion 

11 Hull, G. (2004) Youth cul tu re and di gi tal me dia: New li te ra ci es for new ti-
mes, Re se arch in the Te ac hing of En glish, 38(2), pp. 229-233.
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тех ноло гије. У том сми слу, кон цепт се пре пли ће са пој мом 
тран сме диј ске пи сме но сти ко ји је у че шћој упо тре би у сту-
ди ја ма ме ди ја, кул ту ре и ко му ни ко ло ги је12. Ме ђу тим, без 
об зи ра на кон цеп ту ал ну не у јед на че ност, скуп ве шти на ко је 
се под во де под тран сме диј ску, од но сно ди ги тал ну пи сме-
ност, пред ста вља ју пред у слов за та ко зва но ди ги тал но гра-
ђан ство.13

И док се ове спо соб но сти до не кле сти чу са мом прак сом ко-
ри шће ња ди ги тал них ме ди ја у ме диј ским, пар ти ци па тив-
ним то ко ви ма – пу тем ин фор мал ног уче ња – ове ве шти не 
тре ба сва ки по је ди нац јед на ко да раз ви је ка ко би био рав но-
пра ван уче сник све та су тра шњи це – по треб но је ин кор по ри-
ра ти их у фор мал но обра зо ва ње.14,15 Про блем у ве зи са раз-
во јем тран сме диј ске пи сме но сти пу тем ин фор мал ног уче ња 
је у то ме што та ко сте че не тран сме диј ске ком пе тен ци је ни су 
си сте мат ски и рав но прав но раз ви је не, већ у скла ду са ин ди-
ви ду ал ним прак са ма и пре фе рен ци ја ма ко ри сни ка. Сто га је 
нео п ход но раз ви ја ти тран сме диј ску пи сме ност у фор мал ном 
обра зо ва њу. У су прот ном, ди ги тал ни јаз мо же ла ко да бу де 
про ши рен на јаз пар ти ци па ци је13. На и ме, по ред ди ги тал ног 
ја за ко ји упу ћу је на не јед на ко сти у при сту пу ин фор ма ци о-
но-ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма и ме ди ји ма,16 јаз пар ти-
ци па ци је на ста је као но ви рас цеп из ме ђу оних ко ји има-
ју ком пе тен ци је да уче ству ју у са вре ме ним ме диј ским 
и културним то ко ви ма, од оних ко ји те ком пе тен ци је 
немају.17,18 

Упр кос за па жа њу да „у све ту пре за си ће ном нај ра зли чи ти-
јим вр ста ма ме ди ја, ма ло је ми ни стар ста ва обра зо ва ња ко ји 

12 Wit te, S., Ryba ko va, K. and Kol lar, C. (2015) Fra ming Tran sme dia: Pre-
ser vi ce Te ac hers’ Tran sme dia In ter ac ti ons with Young Adult Li te ra tu re 
Narratives. Sig nal Jo ur nal, 38(1), pp. 27-33.

13 So ri a no, C. R. R. (2016) Tran sme dia mo bi li za tion: Agency and li te racy in 
mi no rity pro duc ti ons in the age of spre a da ble me dia, In for ma tion So ci ety, 
32(5), pp. 354-363. 

14 Jen kins et al, 2009, исто. 
15 Sco la ri, C. A. (2018) Te ens, me dia and col la bo ra ti ve cul tu res: ex plo i ting 

te ens’ tran sme dia skills in the clas sro om, Bar ce lo na: Uni ver si tat Pom peu  
Fa bra.

16 Ди ги тал ни јаз је јаз ко ји на ста је из ме ђу оних ко ји има ју мо гућ ност при-
сту па и ко ри шће ња ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и ин-
фор ма ци ја и оних ко ји то не ма ју (Web ster, 2014), а во ди то ме да они 
ко ји су еко ном ски, обра зов но, те ри то ри јал но, пол но или кла сно при ви-
ле го ва ни мо гу про ши ри ти сво је пред но сти упо тре бом но вих ме ди ја и 
техноло ги ја. 

17 Jen kins, H. (2006) Con ver gen ce Cul tu re, New York: Uni ver sity Press.
18 Hof mann, C. P., Lutz, Ch. and Mec kel, M. (2015) Con tent Cre a tion on the 

IN TER NET: A So cial Cog ni ti ve Per spec ti ve on the Par ti ci pa tion Di vi de,  
In for ma tion, Com mu ni ca tion & So ci ety, 18, pp. 696-716. 
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ме диј ску пи сме ност тре ти ра ју као при о ри тет“,19 ипак по сто-
је број не по зи тив не ини ци ја ти ве и прак се (транс)ме диј ског 
опи сме ња ва ња. У Ве ли кој Бри та ни ји и Фин ској ме диј ске 
сту ди је део су на ци о нал ног основ ног и сред њег обра зо ва-
ња, а у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма сле де се ус по-
ста вље ни стан дар ди тран сме диј ских ком пе тен ци ја.20 На ин-
тер на ци о нал ном ни воу, Евр оп ски пар ла мент је ди ги тал ну 
ком пе тен ци ју усво јио као јед ну од кључ них за до жи вот но 
уче ње,21 а де фи ни са на је и ди ги тал на ком пе тен ци ја по треб-
на на став ном осо бљу свих ни воа обра зо ва ња.22 Са дру ге 
стра не, у мно гим ма ње раз ви је ним зе мља ма, по пут Ре пу-
бли ке Ср би је, ини ци ја ти ве се још увек за др жа ва ју на ни воу 
до но ше ња стра те шких до ку ме на та са спо ра дич ном ре а ли за-
ци јом у прак си. Због то га у овом ра ду за го ва ра мо да се раз-
вој тран сме диј ске пи сме но сти уве де у окви ру на ци о нал них 
си сте ма фор мал ног и не фор мал ног обра зо ва ња, за јед но са 
па жљи вом из град њом стра те ги ја и де фи ни са ња стан дар да 
тран сме диј ских ком пе тен ци ја.

Партиципацијапубликеукултурном 
животуудигиталномдобу

Пар ти ци па ци ја у кул ту ри, по Та ма ри Ву че но вић, од ра жа ва 
се „у про дук ци ји кул тур них ар те фа ка та, у при ку пља њу по-
да та ка и са др жа ја из обла сти кул ту ре, на пар ти ци пи ра ње у 
про мо ци ји и пре зен та ци ји кул тур не ба шти не, као и у кре-
и ра њу и ре а ли за ци ји про гра ма кул ту ре, на па р ти ци па ци ју 
у про це си ма чу ва ња и за шти те кул тур них ре сур са итд.”23 
Иако по сто ји знат но ду же у свом ана лог ном, фи зич ком об-
ли ку, са ра сту ћом при ме ном ди ги тал них ин тер ак тив них 
ме ди ја до ла зи до на гле екс пан зи је у на чи ни ма, фор ма ма и 
мо гућ но сти ма за пар ти ци па ци ју у кул ту ри. Пар ти ци па ци ја 
пу бли ке у кул ту ри се ја вља у мно штву об ли ка, од ви зу ел них 

19 Sco la ri, p. 4.
20 Ku bey, R. and Ba ker, F. (1999) Has me dia li te racy fo und a cur ri cu lar fo ot

hold, Edu ca tion We ek, pp. 19-56.
21 Car re te ro, Vu o ri ka ri and Pu nie (2017) Dig Comp 2.1: The Di gi tal Com pe ten
ceFrameworkforCitizenswitheightproficiencylevelsandexamplesofuse, 
doi:10.2760/38842.

22 Re dec ker, C. (2017) Eu ro pean Fra me work for the Di gi tal Com pe ten ce of 
Edu ca tors: Dig Com pE du, Pu nie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Pu bli ca ti ons Of -
ce of the Eu ro pean Union, Lu xem bo urg.

23 Ву че но вић, Т. (2016) Библиотекакаоносилацпартиципативнихпракси
укултуриуконтекстуинформационогдруштва, Док тор ска ди сер та ци-
ја, Бе о град: Фи ло зоф ски фа кул тет, стра на 132.
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форми екс пре си је,24 пре ко вир ту ел них сим фо ни ја и хо ро ва,25 
до кре а тив ног са рад нич ког пи са ња.26

Ко ри сте ћи но ве, ди ги тал не ме ди је, пу бли ка да нас не са мо 
да мо же бр зо, тре нут но и јеф ти но да при сту пи са др жа ји ма 
и ин фор ма ци ја ма из обла сти кул ту ре, већ да их де ли и њи-
ма ма ни пу ли ше, па и да уче ству је у раз ли чи тим кре а тив ним 
ак тив но сти ма. На раз ли чи те на чи не, пу бли ка пре ва зи ла зи 
тра ди ци о нал ну уло гу по сма тра ча и до би ја уло гу уче сни ка у 
ства ра лач ком ак ту, па чак и коау то ра. По ред при сту пач но сти 
и ре цеп ци је кул тур ног са др жа ја, ин тен зи ви ра се акт укљу-
чи ва ња пу бли ке у де ло.27

Као ре зул тат олак ша не и уче ста ле ре про дук ци је са др жа ја 
од стра не он лајн ко ри сни ка, до ла зи до де ста би ли за ци је пој-
мо ва ори ги на ла и ко пи је кул тур ног до бра. Кру же њем кул-
тур ног и умет нич ког до бра ме ђу ко ри сни ци ма на ин тер не ту, 
њи хо вим мо ди фи ка ци ја ма и де кон тек сту а ли за ци ја ма (про-
ме на ма пр во бит ног кон тек ста), она ево лу и ра ју и на ста ју но-
ва до бра, чи ме се по ме ра ју по сто је ће гра ни це кул тур не про-
дук ци је.28 На и ме, кру же њем у мре жи са др жај гу би ко нач-
ност: са сва ким но вим ко му ни ка ци о ним ци клу сом он до би ја 
но ве сло је ве зна че ња и но ву при ме ну. Пре ма то ме, са др жа ји 
мре же под ло жни су стал ној ре ин тер пре та ци ји, адап та ци ји 
и ко-кре и ра њу, а чу ве на иде ја о „отво ре ном де лу” Ум бер та 
Ека29 до би ја но ву ди мен зи ју. 

По ред то га, кроз кул тур ну пар ти ци па ци ју уно си се раз ли чи-
тост пер цеп ци ја и са гле да ва ња ствар но сти што је пре суд но 
за ства ра ла штво и обо га ћи ва ње умет нич ке сфе ре. У скла-
ду са тим, Mануел Ка стелс (Ma nuel Ca stells) ис ти че да се у 
умре же ном дру штву ја вља кул ту ра про то ка ко му ни ка ци је, 
„раз ви је на на осно ву за јед нич ког ве ро ва ња у моћ умре жа-
ва ња и си нер ги је до би је не да ва њем дру ги ма и до би ја њем 
од дру гих”.30 Ка стелс овим адре си ра јед ну од нај зна чај ни јих 

24 Li te rat, I. and Glăveanu, V. P. (2016) Sa me but Dif e rent? Di stri bu ted Cre a ti-
vity in the In ter net Age, Creativity.Theories–Research–Applications, 3(2), 
pp. 330-342.

25 Cayari, Ch. Mu sic Ma king on You Tu be, in: The Ox ford Hand bo ok of Mu sic 
Ma king and Le i su re, eds. Man tie, R. and Smith, G. D. (2016), pp. 467-488. 

26 Jen kins (2006), нав. де ло.
27 Eba re, S. (2004) Di gi tal mu sic and sub cul tu re: Sha ring Fi les, Sha ring Styles, 

In First Mon day, 9(2); Пре у зе то 19. ма ја 2017. го ди не са сај та http://www.
first mon day.org/is su es/is sue9_2/eba re/in dex.html

28 Les sig, L. (2008) Re mix: Ma king Art and Com mer ce Thri ve in a Hybrid  
Eco nomy, New York: Pen guin Press.

29 Eco, U. (1989) The open work. Cam brid ge, Mass, Har vard Uni ver sity Press.
30 Ca stells, M. (2000) The Ri se of the Net work So ci ety, Cam brid ge: Blac kwell 

Pu blis hers, Inc, р. 62.
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ка рак те ри сти ка умре же не кул ту ре: де ље ње вред но сти – раз-
ме на, ин тер ак ци ја и ко-кон струк ци ја зна че ња, и то ак тив-
ним де ло ва њем у овом про це су ин тер ак ци је. Упра во се на 
овој ко-кон струк ци ји те ме љи но ва прак са он лајн кул тур ног 
ства ра ла штва.

Пирамидакултурнепартиципације

На осно ву прет ход не рас пра ве, при мет но је да се уче шће 
пу бли ке у ства ра њу кул тур них де ла пу тем но вих ме ди ја, 
оства ру је на раз ли чи те на чи не. Пар ти ци па ци ја у кул ту ри је 
сло је ви та и мо же се по сма тра ти и кроз ва ри је тет сло бо де 
ко ји уче сни ци оства ру ју у ин тер ак ци ји са са др жа јем и дру-
гим уче сни ци ма. Ди ску ту ју ћи о ши рем фе но ме ну ме диј ске 
пар ти ци па ци је, Ми лер (Müller) об ја шња ва да сте пен уче-
шћа за ви си од сте пе на струк ту ри ра ња ин тер ак ци је, од но-
сно кон тро ле над ме диј ском про дук ци јом.31 Ка ко то Ми лер 
на зи ва, у струк ту ри ра ном про сто ру пар ти ци па ци је, мо же се 
раз ли ко ва ти ска ла од пот пу но струк ту ри ра не и усме ра ва не 
до пот пу но сло бод не пар ти ци па ци је. Ви со ка фор ма пар ти-
ци па ци је под ра зу ме ва да ко ри сни ци има ју ве ли ку сло бо ду 
у де фи ни са њу са др жа ја и на чи на ње го вог кре и ра ња, док у 
ни жим фор ма ма пар ти ци па ци је ме ди ји на ме ћу ко ри сни ци-
ма уна пред де фи ни са не фор ме уче шћа. Слич но то ме, Јо а на 
Ли те рат (Io a na Li te rat)32 је по де ли ла пар ти ци па ци ју пу бли ке 
у кул ту ри и умет но сти на три ни воа: ре цеп тив ни, из вр шни 
и про дук циј ски (Сли ка 1).33

Ре цеп ти ван мо дел је нај ни жи об лик кре а тив ног ан га жо ва-
ња и ни је де лат не, већ кон те мпла тив не при ро де. Пу бли ка 
при ма за вр шен про из вод (нпр. умет нич ка сли ка, по зо ри-
шна пред ста ва, му зич ко де ло, итд). Уче шће се ов де сво ди 
на де ко ди ра ње и ин тер пре ти ра ње кул тур ног до бра, али не 
и на уче шће у ње го вом ства ра њу. Пре ма кла си фи ка ци ји ме-
диј ске пу бли ке ко ју ну ди Со ња Ли винг стон, ова пу бли ка 
је као обје кат, оста је у при ват ној сфе ри, а ње на ак тив ност 
ре цеп циј ске при ро де је иден ти тет ски-ин тер пре та тив на, тј. 
одређе на је иден ти тет ским фак то ри ма.34

31 Müller, E. (2009) Spa ces of Par ti ci pa tion: In ter fa ces, Con ven ti ons, Ro u ti nes, 
Pro ce e dings Me dia in Tran si tion 6. Bo ston: MIT. 

32 Li te rat, I. (2012) The Work of Art in the Age of Me di a ted Par ti ci pa tion: 
Crowd so ur ced Art and Col lec ti ve Cre a ti vity, In ter na ti o nal Jo ur nal of  
Com mu ni ca tion 6, рр. 2962-2984.

33 У окви ру ове ди ску си је Ли те рат по де лу илу стру је при ме ри ма, ко ји су 
де ли мич но укљу че ни у да љем тек сту, а де ли мич но су и уве де ни но ви, 
сле де ћи ње ну ло ги ку. 

34 Li ving sto ne, S. (2013) The Par ti ci pa tion Pa ra digm in Au di en ce Re se arch, 
The Com mu ni ca tion Re vi ew, 16 (1–2), рр. 21–30.
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Сли ка 1. Пи ра ми да пар ти ци па ци је: Ше мат ски при каз ни воа пар-
ти ци па ци је у кул ту ри; Из вор: Li te rat, I. (2012) The Work of Art in 
the Age of Me di a ted Par ti ci pa tion: Crowd so ur ced Art and Col lec ti ve 

Cre a ti vity, In ter na ti o nal Jo ur nal of Com mu ni ca tion 6, р. 2976.
Сле ди из вр шни ни во пар ти ци па ци је пу бли ке, ко ји се за-
сни ва на ге не ри са њу и укла па њу пар ци јал них ак тив но сти 
по је ди на ца ко је су ори јен ти са не на од ре ђе не за дат ке. Дру-
гим ре чи ма, ко ри сни ци се укљу чу ју у уна пред осми шље ни 
про је кат, и у ви со ко струк ту и ра ном про сто ру пар ти ци па ци је 
оства ру ју мно штво ми кро до при но са. Ли те рат да ље раз ла же 
из вр шни ни во на три под ти па.35

Нај ни жи об лик из вр шне укљу че но сти је токенистичке при-
ро де, ко ја под ра зу ме ва не ја сне, не ди ја ло шке, ми кро пар ти-
ци па ци је по је ди на ца у уна пред осми шље ном про јек ту. По-
је дин ци се укљу чу ју у про је кат а да при то ме ни су упо зна ти 
у ко нач ни ис ход (пар ти ци па ци је или про јек та) и не ма ју увид 
у до при но се дру гих по је ди на ца.

Тренд та ко зва них crowd so ur ced36 прак си, ко ји се оства ру ју 
у свим сфе ра ма кре а тив ног из ра жа ва ња, од ви зу ел не умет-
но сти до пи са ња, пред ста вља из вор мно гих при ме ра то ке-
ни стич ке пар ти ци па ци је у кул ту ри и умет но сти.37 Је дан од 
при ме ра пред ста вља про је кат у ко јем је ком пи ли ра но ви ше 
од 2000 звуч них за пи са ама те ра у из во ђе њу пе сме Da isy 
Bell38. При ли ком су де ло ва ња у сни ма њу овог вир ту ел ног хо-
ра уче сни ци ни су има ли са зна ња о крај њој на ме ри про јек та, 

35 Li te rat, исто.
36 Тер мин crowd so ur ce пр ви је ско вао Џеф Хоу (Jef Ho we), под ра зу ме ва ју-

ћи чин ор га ни за ци је ко ја пре у сме ра ва функ ци је ко ју су ра ни је оба вља ли 
ње ни за по сле ни на не де фи ни са не (и ге не рал но ве ли ке) мре же љу ди у 
фор ми отво ре ног по зи ва; Ho we, (2006), р. 5.

37 Li te rat, исто. 
38 Про је кат је де таљ но опи сан на ви део кли пу: https://www.you tu be.co m/

watch?v=Gz4OT FeE5JY 
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а кон тро ла про це са и ства ра ње ис хо да у пот пу но сти су по-
ти ца ли од ини ци ја то ра про јек та – ал фа умет ни ка.

Сле де ћи об лик у окви ру ре цеп тив не пар ти ци па ци је је укљу
чујући. Ње га ка рак те ри ше ви со ко и стро го струк ту и ра но 
уче шће по је ди на ца, али и по ве ћа на тран спа рент ност ства ра-
лач ког про це са. За раз ли ку о то ке ни стич ког ни воа, у укљу-
чу ју ћем об ли ку он лајн кул тур не пар ти ци па ци је, учесни ци 
зна ју свр ху про јек та и сво ју уло гу у ње му.

Crowd so ur ced умет ност се мо же ја вља ти и као укљу чу ју ћи 
об лик пар ти ци па ци је пу бли ке. Је дан од умет нич ких пра ва-
ца, ко ји је до жи вео из у зе тан раст у вре ме изо ла ци је то ком 
свет ске пан де ми је ви ру са Ко вид 19, је сте ко лек тив но и са-
рад нич ко ства ра ње му зи ке пу тем мре же. Ме ђу пр вим при-
ме ри ма укљу чу ју ћег об ли ка пар ти ци па ци је у ви ду crowd
so ur ced умет но сти је вир ту ел ни хор мо дер ног ком по зи то ра 
Ери ка Вај теј кра, у ко јем се ком пи лу је и ре ком би ну је у ко-
лек тив ну из вед бу не ко ли ко хи ља да сни ма ка љу ди ко ји из-
во де исту пе сму (нпр. „Лет у рај” укљу чу је ви ше од 8.400 
ау дио сни ма ка, пре ко 5.900 пе ва ча из 101 зе мље39). Укљу-
чу ју ћа пар ти ци па ци ја се прак ти ку је и у кла сич ној му зи ци. 
Вир ту ел не сим фо ни је по ста ју је дан од че шћих на чи на уче-
шћа у му зи ци.40 Илу стра ти ван при мер вир ту ел не сим фо ни-
је, пред ста вља из вед ба де ла „Пaчелбелов Ка нон Д” у ко јој је 
уче ство ва ло 106 му зи ча ра из три де сет зе ма ља.41 

Мно ги при ме ри укљу чу ју ће пар ти ци па ци је се мо гу про на-
ћи и у сфе ри филм ске умет но сти. Укључивaњем пу бли ке у 
раз ли чи те сег мен те филм ске про дук ци је тра га се за но вим 
иде ја ма и ре сур си ма кре а тив но сти. Kao при мер се мо же из-
дво ји ти пи о нир ски, експериментaлни про је кат Ти ма Бар то-
на у из ра ди сце на ри ја за филм Ca da vre Ex qu is. Сва ки уче-
сник на до ве зао би се на прет ход ни текст, а Бар тон је сва ко га 
да на би рао по је дан, нај бо љи твит, све док на ста вак при-
че ни је био склопљен.42 Ли те рат43 као при мер укљу чу ју ћег 
про јек та скре ће па жњу на „Џо ни Кеш” – ани ми ра ни филм 
ко ји је са ста вљен од умет нич ких сли ка од пре ко 250.000 по-
је ди на ца из 172 зе мље и про пра ћен нај по зна ти јим ну ме ра ма 
му зи чара Џо ни ја Ке ша.44

39 https://www.you tu be.co m/watch?v=Y8oD nU ga0JU  
40 Cayari, исто. 
41 https://www.you tu be.co m/watch?v=PsHRaOd0v7A
42 www.bur ton story.com ; https://www.atlar ge inc.com/in sights/twe et-ta le-ti m-

bur ton
43 Li te rat, исто. 
44 Ви ше о фил му на сај ту: http://www.aa ron ko blin.co m/pro ject/johnny-cash-

pro ject/
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Нај ви ши об лик из вр шног мо де ла уче шћа је сте креативан: 
екс пре сив но уче шће у окви ру уна пред ди зај ни ра ног про јек-
та. Иа ко и да ље ан га жо ва ни у уна пред осми шље ном про јек-
ту, и са од ре ђе ним огра ни че њи ма, по је дин ци ко ји ства ра лач-
ки до при но се кре и ра њу де ла у окви ру кре а тив ног из вр шног 
мо де ла има ју ви шу мо гућ ност лич не екс пре си је у по ре ђе њу 
са укљу чу ју ћим и то ке ни стич ким.45 На при мер, пу бли ка је 
у про јек ту сни ма ња фил ма „Жи вот у јед ном да ну”46, има ла 
ве ћу не за ви сност не го пу бли ка прет ход них при ме ра, а ток и 
ре зул тат про јек та ма ње је усме ра ван од стра не не ког цен тра. 
Филм је са чи њен та ко што су уче сни ци из це лог све та уна-
пред од ре ђе ног да ту ма и исто вре ме но, сни ма ли кра так ви-
део ма те ри јал ко ји при ка зу је њи хов жи вот тог спе ци фич ног 
да на. Филм је уре ђен у до ку мен та рац47 и оце њен као исто-
риј ски екс пе ри мент у ства ра њу нај ве ћег свет ског фил ма од 
стра не ко ри сни ка.48

Ко нач но, у нај ви шем, про дук циј ском нивoу пар ти ци па ци је 
у кул ту ри и умет но сти, по је дин ци има ју ути цај на ди зајн 
ко нач ног де ла. Пу бли ку ко ја узи ма овај об лик уче шћа Со-
ња Ли винг стон свр ста ва у по зи ци ју су бјек та: вр ста ак тив не 
и ан га жо ва не пу бли ке ко ја из ла зи из при ват не у јав ну сфе-
ру.49 Ма ни фе сту је се у два об ли ка: ко-ди зај ни ра но уче шће и 
коау тор ско уче шће. 

Кoдизајниран об лик под ра зу ме ва да су уче сни ци по зва ни 
да се укљу че у сâмо кре и ра ње ди зај на или струк ту ре про-
јек та. Wi ki Pa in ting је он лајн ко ла бо ра тив но сли ка ње пу тем 
по себ не ин тер нет плат фор ме, у ко јем ко ри сни ци-умет ни ци 
не ма ју огра ни че ња у бро ју или вр сти из ме на ко је уно се у 
окви ру за јед нич ке сли ке.50

Тек у про дук циј ском мо де лу уче шћа ко ри сни ци има ју кон-
тро лу и над ди зај ни ра њем про из во да, струк ту ри ра ње про-
сто ра пар ти ци па ци је је нај ма ње, а у скла ду са тим ни во 
пар ти ци па ци је је нај ви ши. Ми лер као при мер на во ди дру-
штве ну мре жу Ју тјуб (You tu be), где су фор ме уче шћа ко ри-
сни ка ко ји по ста вља ју, де ле, ко ри гу ју, ко мен та ри шу, ана-
ли зи ра ју и за јед нич ки ства ра ју ви део са др жај, ко лек тив но 

45 Li te rat, исто.
46 Ко ји су про ду ци ра ли Ри дли Скот и Ке вин Мек до налд (Ri dley Scott, Ke-

vin Mac do nald), при зна ти у свет ској ки не ма то гра фи ји. Филм се мо же по-
гле да ти на сај ту: http://www.you tu be.co m/user/li fe i na day

47 Филм је рас по ло жив на сај ту: https://www.you tu be.co m/
watch?v=WwNVlNt9iDk

48 Li te rat, исто.
49 Li ving sto ne, исто. 
50 Li te rat, исто.
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об ли кова не од стра не њи хо ве вла сти те, ру тин ске прак се, са 
ми ни мал ном аси стен ци јом и упли вом ме диј ских струк ту ра 
у дизајни ра њу ко му ни ка ци о ног чи на.51

Коауторски мо дел под ра зу ме ва да се ан га жо ва ње уче сни-
ка фор мал но при зна је и на гра ђу је. За са да, ка ко за кљу чу је 
Ли те рат, ова кви при ме ри још увек не по сто је у прак си и још 
увек се оче ку је ре а ли за ци ја нај ви шег за ми сли вог мо де ла 
пар ти ци па ци је у умет но сти – пре по зна ва ње и при зна ва ње 
ау тор ства над пар ти ци па тив ном про дук ци јом. 

Трансмедијскаписменосткао 
детерминантакултурнепартиципације

Ка ко по ка зу је пи ра ми да пар ти ци па ци је, по тен ци јал ко ји ну-
ди кул ту ра умре же ног дру штва ка ко на ин ди ви ду ал ном та ко 
и на ко лек тив ном ни воу из у зет но је ве ли ки. Ме ђу тим, пи ра-
ми да је ода бра на за при каз фор ми пар ти ци па ци је за то што 
сво јим об ли ком од сли ка ва струк ту ру до при но са пу бли ке: 
нај че шћи при ме ри уче шћа пу бли ке су сме ште ни у нај ши-
рем де лу пи ра ми де, у ње ној осно ви, док се на вр ху пи ра ми-
де на ла зе ак тив но сти ма лог бро ја уче сни ка. Врх пи ра ми де 
по се ду је нај ви ши кре а тив ни по тен ци јал из ко јег про ис ти чу 
рет ки при ме ри нај вред ни је умет нич ке про дук ци је. Дру гим 
ре чи ма кре а тив ни до при нос ства ра ла штва на ре цеп циј ском 
и из вр шном ни воу је нај ни жи, док са по ме ра њем пре ма вр ху 
пи ра ми де кван ти та тив ни удео про дук ци је опа да, а ква ли та-
тив ни ра сте. Ло ги ка ко ја сто ји иза пи ра ми де пар ти ци па ци је 
ана лог на је пра ви лу пал ца у ме диј ској пар ти ци па ци ји. На-
и ме, од 1% нај ак тив ни јих ко ри сни ка до ла зи 90% са др жа ја 
на ин тер не ту, од 9% њих ко ји по вре ме но до при но се до ла зи 
10% са др жа ја, док 90% ко ри сни ка не да је ни ка кав до при нос 
осим ре цеп циј ског.52 

Да кле, сва ки по ку шај по спе ши ва ња он лајн уче шћа у кул-
ту ри мо ра има ти у ви ду ло ги ку пи ра ми де ко ја под ра зу ме ва 
да је за ве ли ки до при нос кул ту ри по треб на или ма ња про-
дук ци ја ве ли ке вред но сти или ве ћа про дук ци ја ма ње вред-
но сти. У скла ду са тим, пред ност он лајн пар ти ци па ци је је 
у то ме што олак ша ва про цес укљу чи ва ња и оних чла но ва 
пу бли ке ко ји има ју ма ње умет нич ке и кре а тив не ка па ци те те 
за ства ра лач ки чин, али ко ји мно штвом сво јих ак тив но сти 
уве ћа ва ју кул тур ни свет. Он лајн пар ти ци па ци ја та ко пред-
ста вља за ма јац раз во ја ин клу зив ни јег, ан тиели ти стич ког 

51 Müller, исто. 
52 Ni el sen, J. (2006) Par ti ci pa tion ine qu a lity: En co u ra ging mo re users to con

tri bu te, Ja kob Ni el sen’s alert box, р. 9.
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ти па кре а тив не про дук ци је, чи ја се вред ност по ди же кроз 
са рад њу и ак ти ви ра ње што ве ћег бро ја уче сни ка. 

Да кле, ефек тив ност пар ти ци па ци је у кул ту ри умно го ме за-
ви си од бро ја уче сни ка ко ји се мо гу укљу чи ти, сло бо де ко је 
мо гу прак ти ко ва ти у про це су ства ра ла штва, али и од ин ди-
ви ду ал них спо соб но сти или ком пе тен ци ја за уче ство ва ње, 
ко је при па да ју па ле ти ком пе тен ци ја ко је се под во де под ди-
ги тал ну или тран сме диј ску пи сме ност. 

По ве за ност са вре ме не тран сме диј ске пи сме но сти и пар ти-
ци па ци је по твр ђу је ве ћи на де фи ни ци ја тран сме диј ске пи-
сме но сти, ко је осци ли ра ју око са мо све сти, зна ња и ве шти на 
по је дин ца за и кри тич ко де ло ва ње и ак тив но уче ство ва ње 
у ди ги тал ној кул ту ри. Ди рект ну ве зу из ме ђу кул тур не пар-
ти ци па ци је и тран сме диј ске пи сме но сти адре си ра и Та ма ра 
Ву че но вић у ела бо ра ту о би бли о те ци као но си о цу пар ти ци-
па тив не кул тур не прак се, у ко јој твр ди да ме диј ско обра зо-
ва ње, као ко лек тив ни, си стем ски раз вој ме диј ске пи сме но-
сти „пред ста вља по ла зну осно ву за кре а тив но и кри тич ко 
при су ство на гло бал ној мре жи, осно ву и под сти цај за ге-
не ри са ње кре а тив ног са др жа ја, од но сно пред у слов да се у 
култу ри и ме ди ји ма кре а тив но пар ти ци пи ра“.53

У скла ду са тим, тран сме диј ску пи сме ност по сма тра мо као 
пред у слов за ан га жо ва ње у кул ту ри, од но сно по ве зу је мо 
од ре ђе не (тран сме диј ске) ком пе тен ци је са ни во и ма пар ти-
ци па ци је у ци љу ука зи ва ња на на чи не по спе ши ва ња он лајн 
кул тур не прак се. 

Ре цеп ци о ни об лик пар ти ци па ци је у кул ту ри зах те ва спо соб-
ност пу бли ке да кри тич ки про ми шља и ана ли зи ра са др жај 
кул ту ре, спо соб ност де ко ди ра ња, раз у ме ва ња и ту ма че ња 
кул тур ног или умет нич ког де ла као есте тич ке по ру ке. При-
ли ком кри тич ке ре цеп ци је де ла узи ма се у об зир и на чин 
на ко ји је де ло пре зен то ва но, што мо же ути ца ти на ње гов 
ефе кат. Раз у ме ва ње де ла од но си се и на уо ча ва ње тач ки 
гле ди шта, вред но сти и емо ци ја ко је су у то де ло угра ђе ни. 
За тим, раз у ме ва ње кон тек ста у ко ји је де ло сме ште но, као 
и мо гу ће про ме не у зна че њу де ла са из ме шта њем у дру-
ге кон тек сте. У пи ра ми ди пар ти ци па ци је ре цеп ци ја је по-
ста вље на као нај ни жи об лик у сми слу ак тив ног, фи зич ког 
де ла ња, али је ипак пси хо ло шки ин тен зив на и че сто се у 
ли те ра ту ри од би ја став ко јим се пот це њу је вред ност чи на 
ре цеп ци је. Та ко Фи ске твр ди да је и са мо ту ма че ње са др жа ја 
кул ту ре ак ти ван чин.54 Ова спо соб ност пред ста вља те жи ште 

53 Ву че но вић, исто, стр. 105.
54 Fi ske, пре ма: Ву че но вић, исто.
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трансме дијске пи сме но сти и об у хва ће на је у го то во свим те-
о риј ским раз ма тра њи ма, а Хен ри Џен кинс (He nry Jen kins) 
је де фи ни ше као сег мент тран сме диј ске пи сме но сти, ко ји 
нази ва ју „просу ђи ва ње”.55 

По ред ре цеп ци је, сва ка ре ин тер пре та ци ја, адап та ци ја и мо-
ди фи ка ци ја де ла, од ре ђе не су истим кри тич ким и ана ли тич-
ким ком пе тен ци ја ма ко је су по треб не за ре цеп ци ју кул тур-
них де ла, али укљу чу ју и дру ге ве шти не ма ни пу ли са ња овим 
де ли ма. Ка ко је ви ше пу та на гла ше но у овом ра ду, умет ност 
не до ла зи ис кљу чи во из кре а тив но сти и има ги на ци је та лен-
то ва них по је ди на ца – она мо же из ви ра ти из са рад ње мно-
штва ама те ра, не е та бли ра них умет ни ка и дру гих. Сто га је за 
кул тур ну пар ти ци па ци ју по треб но по се до ва ти спо соб ност 
кре а тив ног ком би но ва ња и обо га ћи ва ња (ре мик са) по сто је-
ћег са др жа ја уз по моћ но вих ме ди ја. Ове ве шти не Џен кинс 
де фи ни ше као по себ ну тран сме диј ску ком пе тен ци ју „при-
сва ја ње”.56 По ди за њем ка па ци те та „при сва ја ња” по јед ни ци 
се осна жу ју за фор ме екс пре си је ко је се за сни ва ју на ком-
би но ва њу и ре мик со ва њу. Је дан од за ни мљи вих при ме ра 
ре микс кул ту ре је фан фик ци ја или фа нов ска фик ци ја (енг. 
fanfiction), од но сно прак се у ко ји ма љу би те љи књи жев но-
сти раз ви ја ју ал тер на тив не при че и дру га чи је за вр шет ке по-
сто је ћих де ла. По ред ком би но ва ња, спо соб ност при сва ја ња 
под ра зу ме ва ка па ци тет да се од ре ђе ни са др жај до жи ви из 
дру га чи је пер спек ти ве, уз пре по зна ва ње ње го вих мо гу ћих 
ла тент них зна че ња.57

Ко нач но, про дук циј ски ни во пар ти ци па ци је, у ко јем пу-
бли ка има нај ви шу ау то но ми ју у ства ра њу кул тур ног или 
умет нич ког до бра, по ред на ве де них ме диј ских ком пе тен ци-
ја, под ра зу ме ва и ства ра лач ке спо соб но сти ко је су у осно ви 
сва ког кре а тив ног чи на. Тран сме диј ска пи сме ност се на ла зи 
и у осно ви ства ра ла штва, јер укљу чу је спо соб ност упо тре бе 
ме ди ја за кре и ра ње, ар ти ку ли са ње и ко му ни ци ра ње вла сти-
тих по ру ка, би ло ра ди са мо и зра жа ва ња или у ци љу ин тер-
ак ци је са љу ди ма и ути ца ја на дру ге љу де. Тран сме диј ска 
пи сме ност по треб на је ко ри сни ци ма ка ко би би ли спо соб ни 
да иден ти фи ку ју основ не за ко ни то сти у по на ша њу и ко му-
ни ци ра њу и раз у ме ју нор ма тив не и етич ке од но се уну тар 
за јед ни ца са ко ји ма има ју ин тер ак ци ју, али и да овла да ју 
ин фра струк ту ром од ре ђе ног ме ди ја. Са мо тран сме диј ски 
писме ни ко ри сни ци спо соб ни су да ар ти ку ли шу и об ја вљу ју 

55 Jen kins et al. (2009) исто. 
56 Исто.
57 Исто.
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вла сти те ста во ве на од го ва ра ју ћем ме ди ју му и уче ству ју у 
ин тер кул тур ном ди ја ло гу. 

Код пре но ше ња кре а тив ног де ла, ве о ма је ва жно раз у ме ти 
ме ха ни зме ко му ни ци ра ња уну тар од ре ђе них ин те ре сних 
гру па и пу бли ке, и при ла го ди ти се нор ма ма ко му ни ка ци о-
не за јед ни це, што је та ко ђе је дан еле ме нат тран сме диј ске 
пи сме но сти. Не до ста так ових спо соб но сти мо же угро зи ти 
мо гућ ност по је дин ца да на при хва тљив и ефек ти ван на чин 
ис по љи сво ју кре а тив ност и та ле нат и да са ра ђу је са дру-
ги ма у кул тур ним ак тив но сти ма у он лајн за јед ни ца ма. За 
ефек тив ну он лајн ин тер ак ци ју ва жно је про на ла же ње аде-
кват не дру штве не за јед ни це на мре жи, као и раз у ме ва ње со-
ци јал них и пси хо ло шких фак то ра ко је об ли ку ју ко лек тив на 
по на ша ња у тим за јед ни ца ма („умре жа ва ње”).58

Етич ки, мо рал ни, кул тур ни, вер ски и вред но сни си сте ми 
игра ју бит ну уло гу у сва кој дру штве ној ин тер ак ци ји, те је 
ве о ма ва жна ве шти на њи хо вог пре по зна ва ња и ува жа ва ња, 
што је у осно ви со ци јал ног аспек та тран сме диј ске пи сме-
но сти.59,60 Осве шћи ва ње и пре ва зи ла же ње кул тур них и дру-
штве них пред ра су да ко је об ли ку ју на чин ко му ни ка ци је и ин-
тер ак ци је на мре жи је од ве ли ке ва жно сти. Ова ве штина (тзв. 
„пре го ва ра ње”)61 омо гу ћа ва да при ли ком кул тур не пар ти ци-
па ци је пре ва зи ђе мо со ци јал не ба ри је ре у са оп шта ва њу сво-
јих по ру ка или ту ма че њу ту ђих, на ста ле услед обликовања 
де ла у скла ду са кул ту ро ло шким пер спек тивама.

Ко нач но, за јед нич ка ин тер ак ци ја ко ја во ди ме ђу соб ном ин-
спи ри са њу, до пу ња ва њу и мо ти ви са њу у окви ру кре а тив ног 
ства ра ла штва, ре а ли зу је се услед спо соб но сти ко ри сни ка да 
у ин тер ак ци ји од сту пи од ин ди ви ду ал ног иден ти те та и ужи-
ви се у ко лек тив ни, по сма тра ју ћи за јед ни цу у ко јој де лу је 
као за себ ни ен ти тет. Ства ра ње за јед нич ког де ла или ре ша-
ва ње про бле ма у обла сти кул ту ре и умет но сти по треб но је 
по сма тра ти као тим ску, а не ин ди ви ду ал ну ак тив ност (ком-
пе тен ци ја „ко лек тив на ин те ли ген ци ја”).62 На овој спо соб-
но сти су и зград ње се за сни ва основ на пред ност са вре ме не 
ди ги тал не кул ту ре, где те жи ште ле жи на кон ти ну и ра ној са-
рад њи, пре не го на чи ну де ла ња. Ка стелс ово на зи ва „си-
нергијом”, ко ја сто ји у осно ви кул ту ре умре же ног дру штва.63

58 Исто.
59 Исто.
60 Sco la ri, исто.
61 Jen kins et al. (2009), исто.
62 Исто.
63 Ca stells, M. (2000) The Ri se of the Net work So ci ety, Cam brid ge: Blac kwell 

Pu blis hers, Inc.
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Да кле, со ци јал ни аспек ти тран сме диј ске пи сме но сти пред-
ста вља ју ва жне ко меп тен ци је за кул тур ну пар ти ци па ци ју,64 а 
Џен кинс их опе ра ци о на ли зу је као ве шти не: „умре жа ва ње”, 
„пре го ва ра ње” и „ко лек тив на ин те ли ген ци ја”.65

Ме ђу тим, иа ко у овом ра ду ис ти че мо зна чај тран сме диј ског 
опи сме ња ва ња као стра те ги је за по ди за ње ка па ци те та за 
уче шће у кул ту ри са крај њим ци љем обо га ћи ва ња кул ту ре, 
мо ра мо се освр ну ти и на стра ну струк ту и ра ња пар ти ци па-
ци је. На и ме, вред ност ре зул та та кул тур не пар ти ци па ци је не 
на ла зи се са мо у ве ли ком бро ју по је ди них ми кро до при но-
са пу бли ке, већ и у осми шља ва њу кул тур ног или умет нич-
ког про јек та, ани ми ра њу пу бли ке за уче шће, над гле да њем 
и ре гу ли са њем про јек та и уре ђи ва њу и укла па њу до при-
но са пу бли ке у ко на чан ре зул тат. Овај уре ђи вач ки про цес, 
осим умет нич ке и ства ра лач ке ан га жо ва но сти, по се ду је и 
еле мен те пла ни ра ња, ре гу ла ци је, кон тро ле и фор ма ли за ци-
је. Ову фа зу мо гу ре а ли зо ва ти раз ли чи ти су бјек ти, од не-
за ви сног умет ни ка („ал фа-умет ни ка”), пре ко са мо ор га ни-
зо ва не гру пе уче сни ка из пу бли ке, ин сти ту ци је кул ту ре, до 
ме диј ске ор га ни за ци је. Ми лер овај про цес на зи ва струк ту-
ри ра њем про сто ра пар ти ци па ци је, тј. де фи ни са њем фор ме 
партиципације.66 

Кри ти ча ри пар ти ци па ци је упо зо ра ва ју да је овај про цес у 
прак си стро го струк ту ри ран, али не са мо из раз ло га по ве ћа-
ња умет нич ке вред но сти до бра, већ да по сто ји опа сност да 
је усме ра ван пре ма про фит ним ин те ре си ма ме диј ских кор-
по ра ци ја. Те ра но ва67, Ан дре је вић68 и Ван Дајк и са рад ни ци69 
чак сма тра ју да ме диј ске ин ду стри је при бе га ва ју усме ра-
ва њу и ис ко ри шћа ва њу ин тер ак тив ног по тен ци ја ла пар ти-
ци па тив не кул ту ре (тзв. за во ђе њу пу бли ке) као са вре ме ног 
об ли ка бес плат ног кре а тив ног, кул тур ног и тех нич ког ра да. 
У том сми слу тран сме диј ски пи сме ни по је дин ци спо соб-
ни су да уста но ве и раз ли ку ју сте пен упли ва тре ћих ли ца 
(ме диј ских кор по ра ци ја, вла да ју ћих те ла, при ват них ли ца) 
ра ди ко ри шће ња и усме ра ва ња њи хо ве пар ти ци па ци је, те 

64 Sco la ri, исто.
65 Jen kins et al. (2009), исто. 
66 Müller, исто. 
67 Ter ra no va, T. (2000) Free La bor: Pro du cing Cul tu re for the Di gi tal Eco nomy, 

So cial Text 63 (18), рр. 33-57. 
68 An dre je vic, M. (2003) The Web cam Sub cul tu re and the Di gi tal En clo su re. 

Me di a Spa ce: Pla ce, Sca le and Cul tu re in a Me dia Age, ed. by Co ul dry, N. 
and McCarthy. A, Lon don/New  York: Ro u tled ge

69 Van Dijck, J., de Wa al, M. and Po ell, Th. (2018) The Plat form So ci ety: Pu blic 
Va lu es in a Con nec ti ve World, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press.



55

ЈАСМИНА АРСЕНИЈЕВИЋ и АНА МИЛОЈЕВИЋ

да избег ну зам ке псе у до-пар ти ци па ци је.70 Ме диј ски ком пе-
тент ни ко ри сни ци су осве шће ни и сло бод ни да са ми до но се 
од лу ке ка да, ка ко, ко ли ко и за што ће пар ти ци пи ра ти, те да 
у скла ду са вла сти тим ка па ци те ти ма и афи ни те ти ма би ра ју 
за јед ни це у ко ји ма ће уче ство ва ти и фор ме кул тур не пар ти-
ци па ци је ко је ће узи ма ти.

Закључак

По зи тив ни ефек ти кул ту ре и умет но сти на по је дин ца и дру-
штво по зна ти су у ши рој на уч ној и струч ној ли те ра ту ри. 
Број не сту ди је, из ве шта ји и ис тра жи ва ња по ка зу ју да кул ту-
ра и умет ност уна пре ђу ју здра вље и пси ху љу ди,,71 про дук-
тив ност и ино ва тив ност, да под сти чу со ци јал ну ин клу зи ју 
и де мо кра тич ност,72 до при но се за шти ти жи вот не сре ди не.73

Не дав на ис тра жи ва ња по твр ди ла су да он лајн кре а тив ност 
и умет ност, али и па сив на кул тур на пар ти ци па ци ја, по зи-
тив но ути чу на ја ча ње дру штве ног и гра ђан ског ан га жо ва ња 
љу ди,74, 75 као и на спрем ни је ула га ње на по ра у свр ху за шти-
те жи вот не сре ди не.76 Услед по зи тив ног ути ца ја на фи зич-
ко, мен тал но и емо тив но здра вље, кул ту ра и умет ност се 
ко ри сте и у „ле ко ви те” свр хе, по пут „те ра пи је умет но шћу” 
и „културe на ре цепт”, чи ме се по сти жу зна чај не уште де 
на по љу здрав стве не не ге и за шти те.77 Број на ис тра жи ва ња 

70 Glas, R., Lam mes, S., De Lan ge, M., Ra es sens, J. and De Vri es, I. (2019) 
The Playful Ci ti zen. An In tro duc tion, in: Glas, R., Lam mes, S., De Lan ge, 
M., Ra es sens, J. and De Vri es, I. The Playful Ci ti zen. Ci vic En ga ge ment in a 
Me di a ti zed Cul tu re, pp. 9-33. Am ster dam: Am ster dam Uni ver sity Press. 

71 AP PGA (2017) Cre a ti ve He alth: The Arts for He alth and Well be ing. Пре у зе-
то 20. ју ла 2020. го ди не са сај та: https://www.ar tshe alt hand well be ing.or g.
uk /appg-in qu iry/Pu bli ca ti ons/Cre a ti ve_He alth_In qu iry_Re port_2017.pd f 

72 Phil lips, S. (2018) The so cial im pact of par ti ci pa tion in cul tu re. Пре у зе то 
15. ју на 2020. го ди не са сај та:  http://mbas so ci a tes.org/wp-con tent/uplo-
ads/2018/03/So cial-Im pact-of -Par ti ci pa tion-in-Cul tu re_MB-As so ci a tes-sub-
mis sion-22Feb 18.pdf 

73 Cros sick, G. and Kaszynska, P. (2016) Un der stan ding the va lue of arts & 
cul tu re The AHRC Cul tu ral Va lue Pro ject. Arts and Hu ma ni ti es Re se arch 
Co un cil, Po la ris Ho u se: Swin don, Wil tshi re; преузето 12. јуна 2020. године 
са сајта: https://ahrc.ukri.org/do cu ments/pu bli ca ti ons/cul tu ral-va lue-pro-
ject-fi nal-re port/

74 Исто.
75 KEA & PPMI (2019) Research forCULTCommittee–Cultureand crea

ti ve sec tors in the Eu ro pean Union key fu tu re de ve lop ments, chal len ges 
and op por tu ni ti es. Eu ro pean Par li a ment, Po licy De part ment for Struc tu ral 
and Co he sion Po li ci es: Brus sels. Pre u ze to 17. ju na 2020. go di ne sa saj-
ta: https://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /Reg Da ta/etu des/STUD/2019/629203/
IPOL_STU(2019)629203_EN.pdf?fbclid=IwAR1z7SGek thi Um StEs sgQo-
zlVr1K0ZnBlsllI63KEq CptIk-nwD 253QECvM

76 Cros sick and Kaszynska, исто, стра на 7.
77 AP PGA, исто.
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ефе ка та кул тур не пар ти ци па ци је по ка за ла су да се по ве ћа-
ва ју ког ни тив не и пси хо ло шке пер фор ман се код по сма тра-
ча-уче сни ка, од ко јих се нај че шће спо ми ње кре а тив ност и 
ино ва тив ност,78 кри тич ко ми шље ње,79 а по том спо соб ност 
ре ша ва ња про бле ма80 и спо соб ност са рад ње и ко му ни ци ра-
ња.81 Скуп упра во ових ког ни тив них и ин тер пер со нал них 
ве шти на де фи ни са не су и као кључ не ком пе тен ци је за бу-
дућ ност од стра не аме рич ке асо ци ја ци је за обра зо ва ње82 и 
европ ског са вета.83

У са вре ме ној еко но ми ји у ко јој кре а тив не ин ду стри је има ју 
зна чај но, и све пер спек тив ни је ме сто, у ко ме је ино ви ра ње 
про из во да, услу га и про це са ра да им пе ра тив, раз вој кре а-
тив но сти и ино ва тив но сти људ ских ре сур са пред ста вља 
зна ча јан до би так. За то кул тур на пар ти ци па ци ја, би ло у ви ду 
ак тив ног су де ло ва ња у кре а тив ним и ства ра лач ким ак тив-
но сти ма, би ло у ви ду по сма тра ња, има зна чај не бе не фи ци је 
по по је дин ца и за јед ни це и ме ха ни зми ње ног по ве ћа ња (по-
сред ством ди ги тал них ме ди ја ко ји омо гу ћу ју уве ћа ње кру га 
ужи ва ла ца) пред ста вља ју до бро до шао ко рак ка здра ви јем, 
про дук тив ни јем и ви ше де мо крат ском дру штву.

Ка ко овај рад по ка зу је, ме ђу тим, по тен ци јал он лајн кул тур-
не пар ти ци па ци је од ре ђен је тран сме диј ском пи сме но шћу 
ко ри сни ка. Има ју ћи у ви ду не по сред не и по сред не ко ри сти 
уче шћа у кул ту ри, овај рад ис ти че да је ве о ма ва жно ра ди-
ти на раз во ју ко лек тив ног тран сме диј ског опи сме ња ва ња. 
У скла ду са тим, су ге ри ше се си стем ски и ин тен зив ни рад 
на раз во ју тран сме диј ске пи сме но сти у окви ру фор мал ног 
обра зо ва ња. Ка ко би се ово по сти гло, по треб но је до но ше-
ње јав них по ли ти ка и из на ла же ње аде кват них обра зов них 
прак си, са ци љем по ве ћа ња сло бод не и ком пе тент не пар ти-
ци па ци је, и то не са мо у кул ту ри и умет но сти, већ у свим 

78 Cros sick & Kaszynska, исто, стра на 8.
79 KEA & PPMI, исто.
80 AP PGA, исто.
81 Var ba no va, L. (2011) Cul tu ral par ti ci pa tion in edu ca tion and li fe long le ar

ning: a ca talyst  for per so nal advan ce ment, com mu nity de ve lop ment, so cial 
chan ge and eco no mic growth; пре у зе то 17. ју на 2020. го ди не са сај та: 
http://www.ho u se for cul tu re.eu /upload/Docs%20ACP/Ac ces sto cul tu re po-
licysum maryAu gust312012up da ted For ma ted1.pd f

82 Na ti o nal Edu ca tion As so ci a tion (2012) Pre pa ring 21st cen tury stu dents for 
a global society:An educator’s guide to “the fourCs.”Washington, DC; 
пре у зе то 20. ју на 2020. го ди не сa сајтa: http://www.nea.org/as sets/docs/A-
Gu i de-to -Fo ur-Cs .pd f

83 Eu ro pean Co un cil (2018) Co un cil Re com men da tion of 22 May 2018 on Key 
Com pe ten ces for Li fe Long Le ar ning, 2018/C 189/01, Brus sels, Bel gi um:  
Eu ro pean Co un cil.
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дру штве ним про це си ма по сре до ва ним но вим ме ди ји ма у 
да на шњем, умре же ном, ди ги тал ном дру штву. 

У ци љу раз во ја тран сме диј ске пи сме но сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји се пред ла же аде кват но и кон ти ну и ра но упра вља ње 
људ ским ре сур си ма, по ве ћа ње тех но ло шке опре мље но сти 
шко ла и раз вој флек си бил ног школ ског ку ри ку лу ма у ко ме 
би се тран сме диј ско опи сме ња ва ње спро во ди ло кро ску ри-
ку лар но у свим ни во и ма фор мал ног обра зо ва ња. Ве о ма ва-
жно је раз ви ја ње аде кват них пе да го шких прак си, под чи ме 
под ра зу ме ва мо пре све га укљу чи ва ње ин фор мал них стра те-
ги ја уче ња мла дих у фор мал ни си стем обра зо ва ња. На и ме, у 
прак си ве ли ког бро ја зе ма ља пре по зна то је да је ин фор мал но 
уче ње до ми нан тан, али не и је ди ни фак тор у сти ца њу тран-
сме диј ских ком пе тен ци ја код мла дих. Та ко је у ве ли ком оп-
се жном ин тер на ци о нал ном ис тра жи ва њу уо че но да су нај-
зна чај ни је ин фор мал не стра те ги је раз во ја тран сме диј ских 
ком пе тен ци ја мла дих: уче ње ра де ћи, ре ша ва ње про бле ма, 
ими ти ра ње и си му ла ци ја, уче шће у игра ма, ева лу а ци ја ту ђег 
ра да и под у ча ва ње дру гих – све по сред ством са вре ме них 
ме диј ских тех но ло ги ја.84 Ин те гра ци ја ових стра те ги ја уче-
ња у фор мал но уче ње је сто га не из бе жна стра те ги ја у ци љу 
по сти за ња ефек тив ног тран сме диј ског опи сме ња ва ња, по 
ста во ви ма.85,86,87 Ко нач но, кључ сва ке вр сте ре фор ма ле жи у 
људ ским ре сур си ма, те је из над све га ва жно из гра ди ти кли-
му и кул ту ру у обра зов ном си сте му и ин сти ту ци ја ма (али и 
у дру штву уоп ште) у ко ји ма је раз ви је на свест о нео п ход но-
сти тран сме диј ског опи сме ња ва ња. На ла зи ис тра жи ва ња у 
Ср би ји по твр ђу ју овај став, ука зу ју ћи да и са ми на став ни ци 
сма тра ју да је нај ве ћа пре пре ка ре фор ма ма њи хо ва не за ин-
те ре со ва ност, не ин фор ми са ност и не при пре мље ност.88 У 
скла ду са тим, кључ но је из гра ђи ва ње си сте ма укљу чи ва ња, 
ин фор ми са ња, мо ти ви са ња и аде кват ног и кон ти ну и ра ног 
уса вр ша ва ња на став ни ка. По ред то га, по треб но је из гра ди-
ти упра вљач ке ме ха ни зме по пут де фи ни са ња ми ни мал них 
стан дар да ме диј ских ком пе тен ци ја на став ни ка и уче ни ка, 
ус по ста вља ње си сте ма на гра ђи ва ња и кон тро ле у окви ру 

84 Sco la ri, исто.
85 Исто.
86 Jen kins et al. (2009), исто.
87 Black, J., Ca stro, J. C. and Ching-Chiu, L. (2015) Youth prac ti ces in di gi tal 

arts and new me dia: Le ar ning in for mal and in for mal set tings, New York: 
Pal gra ve. 

88 Va lić Ne delj ko vić, D., Ja nja to vić Jo va no vić, M., Pet ko vić, B. i Ba šić Hr va-
tin, S. (2019) Iskustvainovemogućnostizaimplementacijumedijskeiinfor
ma ci o ne pi sme no sti u osnov ne i sred nje ško le u Sr bi ji, No vi Sad: No vo sad ska 
no vi nar ska ško la.
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школ ског ме наџ мен та и омо гу ћа ва ње флек си бил но сти у 
раду на став ни ка и при ла го ђа ва њу ку ри ку лу ма.
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TRANSMEDIA LITERACY IN THE SERVICE OF 
CULTURAL DEVELOPMENT

Abstract

This paper considers changes caused by new technologies that enable 
an increasing participation of average Internet users in the field of 
cultural production. From the perspective of pyramidal participation, 
diferent forms of achieving user participation in culture are presented, 
according to the level of freedom they achieve, that is the structure of 
the relationships in participation. The main argument of the paper is that 
development of culture can be accelerated by increasing participation in 
cultural production. Accordingly, a link between participation pyramid 
and the competencies related to transmedia literacy is made, in order to 
point out the potential that transmedia literacy can have for enriching 

global culture.
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