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ДИ ГИ ТАЛ НЕ  
КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ И ПУ БЛИ КА

ОД ПО СМА ТРА ЧА  
ПРЕ МА УЧЕ СНИ КУ

Сажетак: Има ју ћи у ви ду да су раз ли чи ти ви до ви са рад ње и ак
тив на уло га по је дин ца у ства ра њу и ди стри бу ци ји са др жа ја су
штин ски ва жни за по ље са вре ме не кул ту ре у 21. ве ку, у ра ду „Ди
ги тал не ко му ни ка ци је и пу бли ка: од по сма тра ча пре ма уче сни ку?” 
у на шем фо ку су је пу бли ка и про ме не у од но су пу бли ке пре ма про
це си ма кон зу ми ра ња и ства ра ња са др жа ја, пре све га оне про ме
не ко је су на ста ју под ути ца јем ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја. У увод ном де лу да те су основ не на по ме не о пој му пу
бли ке, а по том раз ма тра не про ме не у по тре ба ма, сва ко днев ним 
на ви ка ма и ак тив но сти ма пу бли ке (и/или ко ри сни ка) у кон тек сту 
ин фор ма ци о ног дру штва. Има ју ћи у ви ду тра ди ци о нал но раз у ме
ва ње и ту ма че ње уло ге пу бли ке и ко ри сни ка, ко је је пре све га упу
ћи ва ло на њи хо ву не што па сив ни ју уло гу – уло гу кон зу ме на та и 
при ма ла ца у сва ко днев ном про це су ства ра ња ин фор ма ци ја, у ра ду 
се на сто ја ло да се до при не се бо љем раз у ме ва њу ак тив не и ства
ра лач ке  уло ге и по тен ци ја ла са вре ме не пу бли ке.

Кључнеречи: ди ги тал не ко му ни ка ци је, пу бли ка, ин фор ма ци о но
ко му ни ка ци о не тех но ло ги је,  ме ди ји,  веб 2.0, па ра диг ма пар ти ци
па тив но сти, дру штве ни ме ди ји
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Ди ги тал не ко му ни ка ци је и пу бли ка:  
од по сма тра ча пре ма уче сни ку?1

„Заједница корисника Интернета биће водећа струја сва
кодневногживота.Његовадемографијаћесвевишеличи
ти на демографију самог света… он ствара потпуно нову
глобалнусоцијалнуфабрику”.2

НиколасНегропонте(NicholasNegroponte)јепрескороче
твртвекаантиципираовремеукомећезаједницакорисни
каинтернетапостативодећаструјасвакодневногживотаи
укомећењенеактивностиувеликојмериобликоватираз
личитевидоведигиталнекомуникације.Односно,времеу
комесуинтерактивност,великабрзина,презасићеностин
формацијама,новозначењепојмова„временскоигеограф
скоограничење”,глобалноумрежавање,применаинформа
ционокомуникационихтехнологијаитд.,некеодкључних
карактеристикасвакодневнекомуникације:

„Корисници су се променили од читалаца ка писцима, од
пасивних читалаца ка активним клијентима, од примала
цаинформацијакањиховимствараоцимаиодтехнолошки
недовољно писмених ка технолошки прилично вештим
корисницима.”3

Међузависност и однос дигиталних технологија, које на
стајукаоодговоринаодређенедруштвенепотребе,идру
штванакојеутичуовакокреиранетехнологије,уфокусусу
истраживача у различитимнаучнимобластима, посебно у
последњојдеценији.Постојебројнеивеомаразличитеде
финицијеиодредницедруштвакојимаседефинишеиопи
сује скуп промена насталих у свим друштвеним сферама
под утицајем интеграције информационокомуникационих
технологија и свакодневног, како јавног тако и приватног
живота.

Ин фор ма ци о но дру штво

„То је почетак новога постојања и доиста почетак новог
доба,информатичкогдобакојеозначавааутономијакулту
ренасупротматеријалнимосноваманашегпостојања.Али
тонијенужновеселитренутак.Јер,коначносамиунашем

1 Рад је настао као део истраживања за потребе израде докторске ди
сертације „Библиотека каоносилацпартиципативнихпракси у култу
ри у контексту информационог друштва”, одбрањене 06. 09. 2016. на
ФилолошкомфакултетуУниверзитетауБеограду

2 Negroponte,N.(1998)Bi ti di gi ta lan,Beograd:Clio,str.173.
3 NguyenL.C.etal(2012)Towardsanunderstandingoftheparticipatory

library,Li brary Hi Tech Vol.30,No.2,p.339.



262

ТАМАРА ВУЧЕНОВИЋ

људскомсвијетуморамогледатисебеуогледалуповијесне
стварности.Иможданамсенећесвидјетионоштобудемо
видјели.Настављасе.”4

Информационо друштво5 се у највећем броју дефиниција
одређујекаодруштвозаснованоназнањуиинформацијама,
на потреби за критичком обрадом изузетно великог броја
информација,каодруштвокојесеувеликојмериослања,у
готовосвимсегментима,наинформационокомуникационе
технологијеиинформацијеитд.Наједнојстраниразматра
њасуониистраживачикојитврдедамизаистанастањујемо
новитипдруштваилиулазимоуњега,доксунадругојстра
нионикојикритикујуоватумачењаиодбацујуидејудапо
јаминформационогдруштваимабилокаквуобјашњавајућу
вредност.Одређенибројтеоретичара,којиуизвесномсми
слузаговарајуинформационодруштво,видеовајдруштве
никонцептикаопобољшањеиндустријскогдруштвакоје,
према њиховим налазима, замењује информационо дру
штво.У раду користимо појам „информационо друштво”,
сматрајућидајеоваодредницанајадекватнијајеримаши
рокупрепознатљивостираспрострањеностусвакодневној
ирегулаторнојупотреби6убројнимзваничнимдокументи
маусвојенимодстранеинституцијакаоштосуУједињене
нацијеиЕвропскакомисија.

ЈонејиМасуда(YonejiMasuda),указујућинаразликеизме
ђуиндустријскогиинформационогдруштва7наводикључ
некарактеристикеинформационогдруштва:развојнојезгро
овог типа друштва чиниће компјутерске технологије, ин
формацијскареволуцијаширићемоћпроизводњеинформа
цијаизнања,интелектуалнаиндустријабићеводећаграна
индустрије,повећаћесеобимпроизводњеинформацијаод
странекорисника,информационодруштвоћебитидруштво
савишецентара,анедруштвоцентрализованехијерархије
итд. За тему која је уфокусу рада одпосебног значаја су
Масудинетврдњедаћенајважнијидруштвенисубјектбити
управооноштоауторозначавакао–заједницуволонтера,

4 Castells,M. (2000)Us pon umre že nog druš tva,Zagreb:Goldenmarketing,
str.501.

5 Усвакодневнојкомуникацијисусрећемосесабројнимдругимтермини
макојимасереферишенасавременодруштво:дигиталнодоба,умреже
нодруштво,широкопојасноилипостиндустријскодруштво,добаразво
јановихмедија,информационодобаитд.

6 Petrović,D.(2008)U me đu mrež juIn ter net i no vi obra sci druš tve no sti,Beo
grad,InstitutzasociološkaistraživanjaiSaobraćajnifakultetUniverzitetau
Beogradu,str.40.

7 Masuda,Y. Image of the future information society, in: The In for ma tion 
Society Re a der,ed.Webster,F.(2004),Canada,USA,p.15.
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предвиђањедаћесеповећатиобимпроизводњеинформа
цијаодстранекорисника,каоиувиђањедаинформацијска
револуцијадоприносисвевећемгенерисањуинформација
изнања.

Пу бли ка и ко ри сни ци

Идејаопублицикојаимаактивнијуулогунијенова,алису
применадигиталнихтехнологијаикоришћењеглобалнера
чунарскемреже,знатноутицалинаактивнијуулогупублике
инаначиненакојеразумемоивидимосавременупублику.
Данас су корисницима доступни најразличитији садржаји
наинтернетуиомогућенаимјеконтинуиранакомуникација
увеб2.0окружењусапотенцијалнонеограниченимбројем
корисника(институција,појединаца,групаитд.)уреалном
временуибезобзираколикосугеографскиипросторноуда
љениједниоддругих.Такође,корисникимамогућностда
генеришеидистрибуирасадржаје,илидабудесараднику
овим процесима на прилично једноставан и приступачан
начин.Уовомделурададатесуосновненапоменеопојму
публике8 и значењуу коме се у раду користепојмовипу
блике и корисника, ради прецизнијег и бољег разумевања
појмовауконтекстусавременихпраксиионлајнактивности
изузетновеликогбројакорисника.

Појам„публика”сечестокористиусвакодневнојкомуника
цијииуједнопредстављакомплексаниапстрактанконцепт,
којинеупућујенахомогенугрупукојаможеједноставнода
сеидентификује,наводиФатимахАван(FatimahAwan)иис
тичедасеуоквирусвакодневногдискурсаречпубликауо
бичајенокористииакојеовајтерминприличноапстрактан
иустановљавањењеговеконачнедефиницијестварабројне
концептуалнепотешкоћеусоциолошкимистраживањима9.
Ако публику посматрамо као примаоца поруке, што она
свакакоијесте,ондауобзиртребадаузмемоикомплексан
процесукомепрималацконструишезначењезасебе.

8 Појам публике користимо у значењу:мања или већа групаљуди која
одређенесадржајеконзумира(путемразличитихмедијаихгледа,чита,
слуша),учитавауњихсвојазначења,можедаучествујеидасвојдопри
нос(уразличитојформи,обимуиквалитету);појамкорисник(user)ко
ристимоузначењукојеимауобластирачунарства,односноуинформа
ционокомуникациономконтекстуиодносисенакориснике(безобзира
нанивознања)компјутера,инернетаиИКТкоји,уВеб2.0окружењу,
којеомогућаваинтерактивнудвосмернукомуникацију,одрелативнопа
сивногпримаоцасадржајаможедапостанеактиванучесникуњеговом
креирању.

9 Awan,F.(2008)UnderstandingAudiences,Chapter3,PartoffullPhDThe
sis, http://www.artlab.org.uk/fatimahawan04.pdf (pristupljeno 09. 03.
2013),рp.4647.
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ЗначајнојеуовомконтекстунапоменутидаЏонФиск(John
Fiske),уАвановомтумачењу,одлучноодбијаидејеопотце
њивањукапацитетапубликеисматрадајеисамотумаче
њеодређеногсадржаја,односнотекста–активанчин,тесе
снажнозалажезапојам„активнапублика”.Авануказуједа
Фискнеприхватавиђењепубликекао„масе”,већ јевиди
каопојамукомејеуваженосоцијалнопозиционирањепоје
динца,непоричућиприсутностсилеидеологијеудруштву.
Фискверуједасутекстовиполисемичнипосвојојприро
ди,отворенизабројнеинтерпретације,тепубликувидикао
„семиотичкугерилу”,тврдећидасуконзументиангажовани
у„семиотичкомгерилскомрату”укомеусвајајуи„цепају”
постојећетекстовеиучитавајусопственазначења.Овајау
торчаквидитексткаосвојеврсно„подручјеборбе”између
значењакојајетекстунамениопродуцент(аутор)изначења
којему приписује конзумент (читалац).Овомформулаци
јомонзаправотврдидаконзументистварајусопственупоп
културу,односнодапостајупродуценти.

Са радовимаЏонаФиска, како наводи Јелена Клеут, кул
туролошкокритичкиприступ јекренуопутемпризнавања
сваког„тумачења”каочинаактивирањапубликекојасадр
жајемасовнихмедијавидисамокао„семиотичкиресурс”у
контрахегемонскојборби10.Ауторкасетакођебавиипојмом
активнепубликеуконтекстумасовнихмедија,комуникаци
јаиновинарства,инаводидаовајпојам„...припадарецеп
цијским теоријама о масовном комуницирању и у најши
ремодређењукористиседаозначисвеоноштоприпадни
цимасовнепублике „раде” самасмедијскимпорукама”11,
тенастојидапроблематизујеовакавприступупоменутом
контексту.

МиленаДрагићевићШешићиБранимирСтојковићразма
трају разноврсност и јачину културних потреба и интере
совањапремакојимасељудиокупљајуиудружујуинатај
начинстварајуразличитеврстепублике12.Имајућиувиду
дасузатемурадапосебноважнепроменеуодносупубли
ке према свакодневнимпроцесима конзумирања и ствара
њасадржаја,овденаводимоодређењепубликекојуаутори
дефинишукао„акционупублику”,којачвршћимоблицима
повезивања настаје унутар дифузне публике. Драгићевић
ШешићиСтојковићсматрајудајеовапубликавеомазна
чајна, посебно са становишта културних институција, јер

10Kleut,J.Aktivnapublikainovinarstvo,uMe sto i zna čaj me dij skih stu di ja za 
me đu re gi o nal nu sa rad nju,(2010),NoviSad:Filozofskifakultet,str.50.

11Isto,str.47.
12DragićevićŠešić,M.iStojković,B.(2011)Kul tu ra – me nadž ment, ani ma ci

ja, mar ke ting,Beograd:Clio,str.27.
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представља сигурну публику или поборнике њихових ак
тивности,пружавишесигурностиупословањуипромоцији
жељених креативних вредности, пружа подршку различи
тимкултурнимиграђанскиминицијативама,теомогућава
стварање различитих облика цивилног друштва, учество
вањеубројнимактивностимаиуправљањењима,итд.

Појампубликасекористиуразличитимобластимаисараз
личитимзначењима,аусвомнајширемодређењукористисе
даозначимањуиливећугрупуљудикојаодређенесадржаје
конзумира,учитавауњихсвојазначења,можедаучествује
и да одређенидопринос овим садржајима.Постоје разли
читеврстепубликеињеневеомабројнекласификације.Из
наведенихрадовавидимодајеи80ихгодинапубликасма
транадистанцираном,расутом,дајебилаодређенауодносу
наелектронскипосредованепорукеитумаченауодносуна
степенактивности.Одређенибројистраживачапубликуви
шевидикаоконзументе,докдруги,попутФиска,сматрају
даконзументипостајупродуценти.Дакле,идејаоактивној
публициињенимпреображајиманијенова,односнонемо
жемојеискључиводоводитиувезусасавремениминфор
мационокомуникационим технологијама и широком, ко
мерцијалномупотребоминтернета,којајепочеласредином
90ихгодина.Али,могућностикојепубликаданасимаувеб
2.0окружењу–даусвакодневнојинтерактивнојдвосмер
нојкомуникацијиодрелативнопасивногпримаоцасадржа
јапостанеактиванучесникуњеговомкреирању–различи
тесупокарактеру,обиму,разноврсностиидоступностиу
односунaпериодпренастанкадругегенерацијевеба.

Пу бли ка и ко ри сни ци у ИКТ кон тек сту

„Далекоодтогадабудусамопотрошачи,данашњикорисни
цивебаактивнододајусадржај,персонализујувебпростор
икреирајуструктурекојепроналажењеинформацијачине
лакшимнегоикадапре”13

Почемусеразликујумогућностииактивностикојепублика
данасимаувеб2.0окружењууодносунапретходнепери
оде?Помного чему.Пре свега по свом карактеру, обиму,
разноврсностиидоступности,односнокакоЛоренсЛесиг
(LawrenceLessig)наводи:„...заразликуодбилокојеједно
странетехнологијеинтернетомогућаваразменустворених
дела са великим бројемљуди, практично говорећи истога
тренутка.Овојеновинаунашојтрадицији–несамотодасе
култураможезаписатимеханичкимпутем,иочигледноне

13Casey,E.M.andSavastinuk,C.L.(2007)Library2.0,AguidetoParticipa
toryLibraryService, In for ma tion To day,Inc,Medford,NewJersey,p.59.
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самотакоштоћесеодређенидогађајпосматратикритички,
већдасеовајспојенизаписслика,звукаикоментара,може
нашироко дистрибуирати практично истог трена”.14 Кори
сничкеактивностисеодвијајууинтерактивнојидвосмер
нојкомуникацији,нисувременскиилигеографскиограни
чене.Информацијеисадржајкојикорисницикреирајумогу
дасеуреалномвременуразмењујусапотенцијалнонеогра
ниченим,милионскимбројемдругихкорисника,којимогу
битихиљадамакилометараудаљениоднас.

Развојпартиципативнихсофтверскихапликацијаивеб2.0
алатки,учинилисудаучествовањеуодређенимонлајнак
тивностима,којесвевишезамагљујуграницуизмеђупро
дукцијеипотрошње–постанедеосвакодневицемилиона
људи.15„Оноштопартиципативностуданашњевремечини
радикалнодругачијомјечињеницадасудруштвенимеди
ји16учинилиучествовањеприступачнијимнегоикададоса
даи,штојетакођевеомаважно,учинилигаприступачнијим
многовећембројуљуди.Односно,какотврдиНинаСимон
(NinaSimon),развојвеб2.0технологија јетрансформисао
лимитирануинеодвећучесталупартиципативност17ууче
ствовањекојејемогућебилокада,билокомеибилогде.”18

Дакле,веб2.0имобилнетехнологије19данашњимпросеч
ним корисницима омогућавају: велики обим повезивања

14Lesig,L.(2006)Slo bod na kul tu ra,Beograd:Službeniglasnik,str.52.
15Beer, D. and Burrows, R. (2010) Consumption, Prosumption and Partici

patoryWebCultures:AnIntroduction,Jo ur nal of Con su mer Cul tu re10:3,
SAGE,p.10.

16Подпојмомдруштвенимедијисеподразумева:платформенаинтерне
тунакојимакорисницимогудакреирају,преузимају,размењујуиде
ле медијске садржаје. Сматрамо да су друштвени медији, за разлику
одтрадиционалнихмасовнихмедија,усвојојосновидизајнираникао
партиципативнимедији.

17Simon,N.The pa r ti ci pa tory mu se um, Chapter1,(приступљено20.09
.2014.)http://www.participatorymuseum.org/read/

18Вученовић,Т.(2018)Парадигмапартиципативностиусавременомме
дијскомконтексту,Кул ту ра бр. 158,Београд:Заводзапроучавањекул
турногразвитка,стр.283.

19Подпојмоммобилнетехнологијеподразумевамотехнологијеиуређаје
којисузаснованинамобилности,којеможемодакористимокадасмо
мобилни, односно крећемо се кроз одређени физички или виртуелни
простор. С обзиром на савремене технолошке трендове у оквиру ко
јихрастеупотребамобилнихуређајаитехнологије(телефона,таблета
итд.) за приступ глобалној рачунарској мрежи, овде кратко указујемо
инаосновнекарактеристикепојма„мобилнивеб”.ПремаВебконзор
цијуму (World Wi de Web Con sor ti um, W3C) терминмо бил ни веб често
сеупотребљава,тејетакопрекомернаипонекаднеадекватнаупотреба
довеладогубљењазначења,којеједефинисанокаовебкомекорисници
могудаприступесабилокогуређајаилокације.Трендкојиуоквиру
технолошкогразвојаможемодапратимоуказуједапостојитенденција
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(умреженост),ступањеуонлајндијалогидискусију,разго
вореуживо(групнеилипојединачне),вишесмернукомуни
кацијуиспецифичнесарадничкеодносе,стварањеиразме
нувеомаразличитогсадржаја:текстова,фотографија,видео
иаудиозаписаисл.Мобилнителефонсакамеромиинтер
нетконекцијомкорисникуомогућавадапостанеизвештач
саконцерта,утакмицеилисаместанакојанипрофесионал
неТВекипенемогудастигну(елементарненепогоде,ору
жанисукобиитд.).Снимљениматеријалможедасеархиви
раидистрибуирапутембројнихонлајнплатформи,сајтова
имрежа,уперсонализованомвебпростору.Набројанемо
гућности,иовучињеницусматрамопосебноважном,нису
ограничененистепеномкорисничкогзнањанињеговихИТ
вештина,јерсуизузетнобројни(бесплатни)едукативнима
теријалинаразличитимјезицимаиуразличитимформама
(видео,текст,аудио,фотографија,мултимедија)доступниза
преузимањенаглобалнојрачунарскојмрежи.

Коришћењесадржајакреираногодстранекорисникаубрза
норасте20,делимичноизбогчињеницедаприличнојефти
но,наводиЏонКрум(JohnKrumm).Узовупогодност,важно
јеуправоданагласимодаданасикорисниккојијепочетник
нaинтернетуможеда„…стварарепозиторијумезнањана
википлатформама,развијабиблиографијепутемсајтоваза
друштвеноозначавање,градиисторијскеикултурнеколек
цијекоришћењеммедијскихапликација задељењеифор
мираодносесаистомишљеницимаусоцијалноумреженим
заједницама. Данашња интернет публика еволуирала је и

да се информације и сервиси учине доступнимштоширем кругу ко
рисника,безобзиранауређајилиопремукојуимају.Вебконзорцијум
овакво окружење назива „један веб” (one web).Дакле, последњих го
динаприступинтернетупутеммобилнихтелефонајеупорасту,услед
бројнихфактора:технолошкогпобољшањаовихуређаја,бржегпреноса
података,нижихтрошкованабавкемобилнихуређајаиповезивањана
интернетитд.Ускладусаописанимтрендовимаусавременомтехноло
шкомконтекстуконтинуираносеразвијајуимобилневебалатке(mo bi le 
web to ols):геолокацијскеалатке,QR(qu ick re spon se)кодови,софтвери
заприлагођавањевебсајтовамобилнимуређајима,проширенареалност
(aug men ted re a lity),RFID(Ra dio Fre qu ency Iden ti fi ca tion)–бежичноко
ришћењеелектромагнетногпољазапреносподатака,самосунекеод
њих.(извор:http://www.w3.org/wiki/Introduction_to_mobile_web).

20Krumm,J.etal.(2008)User ge ne ra ted con tent(2008),https://www.compu
ter.org/csdl/mags/pc/2008/04/mpc2008040010.pdf,(preuzeto15.07.2014).
Напомена:ЏонКрумподсадржајемгенерисанимодстранекорисника
подразумеваинформације,податкеилимедијекојекорисницидобро
вољнопостављајунавеб.Терминикојисууупотребиикојимасеозна
чавасадржајкојисукорисниципроизвелиусавременомтехнолошком
окружењусу:садржајгенерисанодстранекорисника(User Ge ne ra ted 
Con tent, UGC),садржајкреиранодстранекорисника(User Cre a ted 
Con tent, UCC)итд.
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посталакултурастваралаца”21.Публикаданасможеиима
праводаонлајнредистрибуираинституционалнисадржаји
дагадопуњава,даствараодређенисадржајиприкључујега
институционалном,дагапрезентујеипромовишеитд.,ане
самодагапосматраиконзумира.Савременапубликаима
могућностидасекреативноизразисамосталноилипутем
реакцијенасадржајемедијакојеконзумира.Наравно,нове
могућностиимајуиодређенихограничењаинедостатакана
којејекраткоуказанонакрајурада.

Развој информационих технологија омогућио је стварање
другегенерацијевеба,односновебсервисакојисуокренути
корисницимаикојиомогућавајуперсонализовањедигитал
ногсадржајаињеговоприлагођавањеиндивидуалнимкори
сничкимпотребама.Корисницисуфокусиранинастварање
новогсадржајаилиуређивањестарогипритомнеморају
нужнодабудусвеснитехнологијакојеимтоомогућавајуи
начинанакојеоветехнологијефункционишу.ЛевМанович
(LevManovich)тврдидакорисникпостајекоауторделаза
хваљујућиновиммедијимакојисуинтерактивни,заразлику
одстарих,гдејередоследпредстављањабионепроменљив,
теможеда„...ступаумеђудејствосамедијскимстварима...
дабиракојићеелементприказати,иликојућепутањусле
дити,стварајућитакосвакипутјединственодело”22.Овим
ауторзаправоуказујеиназначајнукомуникацијскудимен
зијуитврдидасусвакласичнадела(визуелнеуметности,
позориште,сликарствоитд.),асавременајошвише,више
струкоинтерактивна,јерзахтевајуодкорисникададопуни
детаљеилиделовекојинедостају.

Ствараоци садржаја данас нису ангажовани на традицио
наланначин,односнокакоформулишеАкселБрунс (Axel
Bruns): „... укљученисуупродукцијукојапредстављако
лаборативноиконтинуиранограђењеиширењепостојећег
садржајаупотразизадаљимпобољшањем”23.

Брунснаводичетирикључнекарактеристикеновогначина
продукције:

1.Широкодистрибуираногенерисањесадржајаодстране
широкезаједницеучесника;

21Kroski,E.(2007)Thesocialtoolofweb2.0:opportunitiesforacademicli
braries,Cho i ce,Vol.44No.12,:(pristupljeno26.07.2014)http://eprints.rclis.
org/3852/1/web_2.0.pdf

22Manovič,L.(2015)Je zik no vih me di ja,Beograd:Clio,str.91.
23Bruns,A. (2007)Produsage:Towards aBroaderFramework forUserLed

ContentCreation,Pro ce e dings Cre a ti vity&Cog ni tion, (pristupljeno30.04.
2010)http://eprints.qut.edu.au/6623/1/6623.pdf
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2.Флуиднокретањепродуценатасадржајаипреплитање
улога:вођа,учесник,корисниксадржаја,аматер,профе
сионалацитд.;

3.Генерисаниартефактинисувишепроизводиутрадици
оналномсмислутеречи–увексунезавршенииконтину
ираносеразвијају;

4.Производњасадржајајезасновананарежимимаанга
жовањакојисузаснованивишенапринципузаслугене
го на принципу власништва, те често користе копирајт
(copyright) системе који признају ауторство и не допу
штајунеауторизованукомерцијалнуупотребу,алиомогу
ћавајудаљусарадњунапобољшањуиразвојусадржаја;

У овом конексту треба напоменути да учествовање /
партиципација (давање доприноса одређеним садржајима,
активностима, догађајимаитд.), свакаконије нов концепт,
и да се партиципативност као појам разматра и тумачи у
различитим контекстима – културном, социолошком, ме
дијскомитд., различитимпојавним облицима, терминима,
практичнимитеоријскимоквирима.Партиципативнепрак
сеприсутнесууразличитимобластима:култури,уметно
сти,технологији,политичкомактивизмуитд.„Партиципа
тивностможеда се разуме каопроцес у комепостоји са
раднички, односно релативно равноправан однос две или
вишестрана.Аспектипартиципативностисуизразличитих
углова,теоријскиипрактично,разматраниипрепојавеин
тернетаиразвојавеб2.0технологија,алипарадигмапарти
ципативностиуконтекстуинформационогдруштваиубр
заног технолошког развоја, има одређене карактеристике
учествовањакојесуспецифичнезадигиталнодоба.Будући
дапостојеодређенесличности,алиибројнеразликеизмеђу
партиципативнихпраксипреипослеинтернета–можемо
даговоримооно вој па ра диг ми пар ти ци па тивн сти24.”

За парадигму партиципативности је посебно значајна чи
њеница да су, како је указано, технологије и развој веба
радикалнопромениликонтекст,могућности,обимикарак
тер партиципативних пракси у различитим областима. У

24„Новапарадигмапартиципативности”јепојамкојимсеозначаваскуп
променакојекарактеришуновеобликекорисничкепартиципацијеуВеб
2.0окружењуукомесуИКТзнатноунапредилемогућностидасавре
менапубликаикорисниципостануактивниучеснициуглобалнимило
калнимкомуникационимпроцесима,ствараоциидистрибутерисадржа
јанаглобалнојрачунарскојмрежи,даодпосматрачапостануиницијато
риисараднициуразличитимобластима.ИКТсурадикалнопромениле
контекст,могућности,обимикарактерпартиципативнихпракси.Утицај
корисникасеповећава,асамимтимипотенцијалкојиовајутицајможе
даимазаразличитеинституцијеиорганизације.
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окружењукојеомогућаваучествовање,сарадњуиинтерак
тивност–позиција,жељеимогућностипубликесетакође
убрзаномењају.Овиобрасципонашањапотичуизвеб2.0
окружењаирезултатсупроменаукорисничкимочекивањи
маинавикамауглобалнимразмерама,тесавременикори
снициданасочекујусадржај,окружењеиплатформекојесу
персонализоване25.

Потребноједанагласимодапојамактивнепубликепретхо
дисавременомразумевањуконвергенцијемедијаувеб2.0
окружењуипостојиобимналитературакојанатоуказује,
какотврдииЕлизабетБирд(ElisabethBird)26,тенаглашава
да се о новом концепту активне, партиципативне публике
дискутујенесамоуакадемскојлитературивећ,аконеиви
ше,упопуларнојштампиинатржиштукњига.Кулминација
оваквогтокауследилајеу2006.години,наводиауторка,ка
дајенанасловнојстранимагазина„Тајм”(Ti me)писало:Ко
јеличностгодине?:„Tи”.Оваличназаменицасеодносила
накорисникеинтернета, апризнање једодељеноповодом
растућегутицајакорисничкикреираногсадржајакојидопу
њаваичинибогатијомглобалнубазуподатакаиутичена
традиционаланодносмоћиумедијима.Бирдсматрада је
већинаистраживачаставадајеуспониширењедигиталних
медијаивеб2.0окружењатемељнопромениласвакодневну
интеракцијукојуљудиимајусамедијима,тејесагласнаса
тврдњамадасумедијизаснованинавебуомогућилидасе
комуникацијагенерисанаодстранепубликеодвијаумно
горазличитихправацаидалиљудимамогућностдасепри
кључеовомпроцесукаопродуценти.Ипак,требаиматиу
видудаљудиуглавномнисупродуценти,односнопроизво
ђачисадржајаубуквалномзначењутеречи,теБирдтврди
дајенеопходнодаспроведемомногокомплекснијуанализу
корисничких пракси која ће узети у обзирширок спектар
онлајнпартиципације,каоичињеницудавећинанаведених
онлајнактивностиостајесасвимповршна.

Улога корисника као даваоца података је далеко важнија,
сматра Бирд, него њихова улога као даваоца садржаја, и
закључуједаштовишемедијскаиндустријаутврђујесво
јуконтролунадсадржајем,истинскаонлајнслободајесве
мањедостижна.ЏонКац(JonKatz)јејош1997.годинепро
гласио постојање тзв. „дигиталног грађанина” у угледном
часописуWi redиокарактерисаоганаследећиначин:„...нај
бољеинформисан,партиципативниграђанинкогасмоикад

25Simon,N.The par ti ci pa tory mu se um (In tro duc tion)(pristupljeno20.09.
2014.)http://www.participatorymuseum.org/read/

26Bird,С.Е.(2011)Areweallproducersnow?,Convergenceandmediaaudi
encepraticices,Cul tu ral Stu di esVol.25,Nos.45,p.503.
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ималиилићемоимати...пунзнања,толерантан,заокупљен
питањимаодобробитидруштваинепоколебљивооданпро
менама...убеђендајетехнологијаснагадобра...”27

У одређивању места и улоге савремене публике, посебно
се ослањамо на концепт „креативне публике” у тумачењу
Мануела Кастелса (Manuel Castells)28. Супротно концепту
о„беспомоћнојпублици”којомманипулишукорпоративни
медији,овајистраживачсматрадаљудипоседујукапацитет
дамодификујуозначитељеупорукамакојепримају,даих
интерпретирајуускладусасвојимкултурнимобрасцимаи
мешајупорукусаразноврсниммноштвомсвојихкомуника
тивнихпракси,тедасепотенцијалпубликедапреузмеод
говорностзакомуникативнупраксу,увеликојмериповећао
саразвојемкултуреаутономије,ширењеминтернетаибе
жичнекомуникацијекојаподржаваиоснажујеаутономију,
укључујућисадржајкојипроизводекориснициикојисепо
стављанаглобалнурачунарскумрежу.Другимречима,да
нашњикорисникзахваљујућисолиднојинтернетконекцији
иуређајупристојногквалитета,свакодневноимамогућност
дапретражујеглобалнурачунарскумрежупремасвојимпо
требамаиумећима,упросторуивременукојисамодабере,
без географских ограничења, те да комуницира са потен
цијално неограниченим бројем других корисника. Управо
овако висок ниво аутономије, сматра овај аутор, утиче на
порастфреквентностииинтензитетакоришћењаинтернета.

Процес комуникације креативне публике показао се као
комплексанпроцес,вишеканални(организацијаизворако
муникације)имултимодални(различитетехнологијекому
никације)процесукомепошиљаоциипримаоцичинеисти
субјекат, а свипошиљаоци суистовременоипримаоци,и
обрнуто.Субјектикомуникације,такође,образујумрежеко
муникацијеинатајначинпродукујузаједничкозначењеи
додајукључнаразматрањаовихпојмова,тетакодајуоквир
зањиховоразумевањеипрецизноуказујунасамусуштину
промене:„Прешлисмосамасовнекомуникацијеусмерене
напубликудоактивнепубликекојадефинишесвојезначе
ње такоштопореди сопственоискуство с једнодимензио
налнимпротокоминформацијакоједобија.Такопримећу
јемопорастинтерактивнепродукцијезначења.Тоназивам
кре а тив ном пу бли ком, извором преуређене културе која
карактеришесветмасовнесамокомуникације.”29

27Katz,J.(1997)The Di gi tal Ci ti zen (pristupljeno04.02.2013)http://www.
wired.com/1997/12/netizen29/.

28Kastels,М.(2014)Moć ko mu ni ka ci ja,Beograd:Clio,str.163.
29Исто,стр.169.
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МануелКастелснаводирезултатеистраживањановогобра
сцаодносапремамедијимакоје је спроведенокрозфокус
групеизакључуједаприпаднициовефокусгрупеипакнису
пасивнипримаоципорукаиинформација,већдајезначајан
деогрупеипроизвођачсадржаја:онипроизводевидеоиау
диозаписеипостављајуихнаглобалнурачунарскумрежу,
преузимајуиделеразличитесадржајекојисудоступнина
интернету,пишублоговеитд.Иакосукарактеристикенових
технологија и њихов утицај на комуникације којима омо
гућавају већу мобилност, флексибилност, ефикасан начин
организацијеиуправљања,важнезапотенцијалучествова
њапубликеукултурнојпродукцијиитд,Кастелссматрада
овдеипакнеможемодаговоримоодоминантномобрасцу
комуникације, већ о наговештају будућих образаца кому
никације.Стога је,сматрајућидасеконвергенцијадешава
првенственоуумукомуникацијскихсубјеката,сагласанса
тврдњама Хенрија Џенкинса (Henry Jenkins) који конвер
генцију медија и комуникација види пре свега као култу
ролошку,аондаикаоорганизационуитехнолошкупојаву.
Џенкинсидентификујепубликукаопродуцентаисматрада
публика(притомимаувидутзв.фанове,односнообожава
оцеистраственепоборнике,прим.аут.)производизначења
иинтерпретације,стварауметничкаделаизаједнице,каои
алтернативнеидентитете.

Када разматрамо тему партиципативности и корисничке
партиципације,потребноједаимамоувидуналазеистра
живања ЈакобаНилсена (JakobNielsen) и принцип 90 – 9
–130,који јеонувеоикојисечестонаводиулитератури,
а у коме се каже да 90% корисника у онлајн заједницама
не дају никад никакав допринос садржају на вебу већ са
мопосматрају,9%дајескромандоприносисамо1%запра
вогенеришесадржајнаглобалнојрачунарскојмрежи.Де
ведесет процената чланова интернет заједнице практикује
само, уолико уопште то чини, једноставан или благ јавни
коментарилидељењесадржаја31,тврдиКејтКрафорд(Kate
Crawford)позивајућисенарезултатебројнихстудија.Ова
ауторкасезалажезапартиципативанстатусовихпроцеса,
јерихвидикаоактивнеирецептивнеобликедоприноса,а
глорификацију „гласа” 90их година, као примарнеформе

30Nielsen,J.The 9091 Ru le for Par ti ci pa tion Ine qu a lity in So cial Me dia and 
On li ne Com mu ni ti es(pristupljeno23.03.2013)https://www.nngroup.com/
articles/participationinequality

31Crawford,K.(2011)Listening,notLurking:TheNeglectedFormofPartici
pationinCul tu res of Par ti ci pa tion, Me dia Prac ti ces, Po li tics and Li te racy,
eds.LeopoldinaFortunati,JulianGebhardtandJaneVincent,p.6364,pu
blikacijapreuzetasaKobson–Serbia:EbscoPublishing:ebookAcademic
CollectionTrial,(preuzeto12.12.2012).
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партиципацијесматра„техноутопијскомолујом”.Разговори
којисувођенинаинтернетуостајутамо,итачињеницаје
свакакозначајнасастановиштаархивирања,стварањабазе
податакаисл.Садругестране,видљивоститрајнадоступ
ностмогудаобесхрабрепојединекорисникеиуправозато
мождаимамногокорисникакојивишеволедачитајуоно
штосудругинаписалиидаихпроцењујунаосновутога,
негодасаминештоконкретнодопринесуонлајнсадржаји
ма,какоистичуМариЖубериЖослинВишарт(MarieJou
bertiJoceylinWishart).32

Каодобарпримеруспешнесарадњеинституцијеипублике,
односнопримерзанимљивогсадржајакреираногодстране
корисника,можемоданаведемоГрадскукњижницууРије
цииблоговe„Читатељскиосврти”,„Каучикњиге”,„Књи
жничарење”,„Фуге”,„Исподчекића”и„Перница”,какоји
манасводелинковисабиблиотечкогвебсајта.Различити
ауторикојипишуовеомазанимљивимтемама:одприказа
ипрепорукакњига,прековластитихискуставаополаскуу
школуилидилемамародитељства,дотемаизобластимузи
кеифилма–креиралисудрагоценеикреативнесадржаје,
употпуњенефотографијамависокогквалитетаилиодабра
нимвидеозаписима,каоикориснимлинковима.Навешће
мо овде још једну активност Градске књижнице у Ријеци
намењенупартиципацијикорисникакојувидимокаовеома
важнуикојасеуспешнореализује,теможедапослужикао
пример добре праксе – онлајнмагазин библиотеке33.Слу
жећисенаизвестанначинречникомТВмаркетингаипо
том самоиронишући овај поступак реченицом: „Не, нисте
дошлинаканалТВпродаје”,запосленисупозвалипублику
напублициблизак,разумљивиподстицајанначин:„Прове
листеинспиративанвикендсадјететомиподијелилибисте
искуство?”,„Пишетекраткепричеитражитепросторзаоб
јављивање?” Jасносунавелидаовајонлајнмагазинина
стајеуправоусарадњисакорисницимаирезултатјенамере
данапотпуноновначинобавештавајупубликуотомешта
седогађаубиблиотеци, стваралаштвуурегиону,култури,
дигиталнимтехнологијамаитд.

Имајућиувидууправопотребеновихмултитаскингкори
сника, након бројних спроведених истраживања, Центар
за социокултурниразвојуШпанији (Cen tro de De sar rol lo 

32Joubert, M. andWishart, J. (2012) Participatory practices:Lessons learnt
from two initiatives using online digital technologies to build knowledge,
Com pu ters and edu ca tion59,p.111;prema:Bateman,P.andPike,J.(2007)
Lur king in on li ne com mu ni ti es: A com mu ni ca tion ap pre hen sion per spec ti ve,
Philadelphia:AcademyofManagement.OCISDivision.

33http://gkr.hr/Magazin(pristupljeno02.12.2015).
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Soci o cul tu ral)јеувео„Облакотеку”(Nubeteca)34,новууслугу
којупружајууциљустварањајединственогокружења,које
истовремено укључује књижевне, музичке, информативне
ресурсеидруштвенемреже.Едукацијом,путемзанимљи
вихвидеосадржајаиадекватнимокружењем,корисницисе
подстичудапробајуипримененовесадржајеи знања,са
једнестране,алиидаобучедругекорисникеипомогнуим
уадаптацијинаовоново,технолошкинапредно,мултита
скингокружење,садругестране.

ЛоренсЛесигвеомадоброзапажадаживимоудобу„исеци
и прилепи” (cut and pa ste) културе коју је омогућила тех
нологија. Овај аутор настоји да тумачи ефекте интернета
изванњеговог простора, тачније ефекте које он изазива у
процесупроизводњекултуре,итврдидајеинтернетдонео
важнуинесхваћенупроменуовомпроцесу.35МередитФар
каш(MeredithFarkas)видибиблиотекукаоместосусретау
виртуелномиреалномпросторуидефинишечетириоснов
натипаонлајнзаједница36: заједницеинтересовања, зајед
ницеакције,локалнезаједницеизаједницеодрживости.Пр
витипзаједницајенајраспрострањенијииуњимасуљуди
окупљениокосличнихинтересовањаилиинтереса;узајед
ницамаакцијесуокупљениљудикојисупрепозналитешко
ћекрозкојепојединацпролазиакосампредузмекоракеда
решиодређенапитањаипроблеме,истогасумобилисали
већи бројљуди који слично размишљају зарад остварива
њазаједничких,већихциљева;улокалнимзаједницамасу
окупљеничлановипремагеографскојлокацији,тачнијечла
новиједнелокалнезаједницекојиделезаједничке,локалне
бригеиудруживањемпокушавајудаихлакшеибржереше;
заједницеодрживостисуонеукојимасељудивећпознају
иудружујусеуправозатодабиосталиповезани,дабисе
одржалиисачувализаједништво,aкаодобарпримерзаове
заједниценаводиалумниорганизације.

Дакле,приликаимогућностизаактивнији,једноставнијии
обимнији ангажманпублике једне,например,институци
јекултуре,данасимавишенегоудобупреинтернета,али
овај потенцијал остаје недовољно искоришћен уколико се

34CentrodeDesarrolloSociocultural,CDS(pristupljeno10.08.2014).http://
cds.fundaciongsr.com/256/Nubetecaserviciopionerenelpanoramabiblio
tecarionacionaleinternacional

35Lesig,L.(2006)Slo bod na kul tu ra,Beograd:Službeniglasnik,str.19.
36Напомена:појамонлајнзаједницасеурадукористиутумачењуНенси

Бајм,којауочавадауонлајнзаједницамапостојипетелемената,каоиу
другимзаједницама:осећајпростора,заједничкапракса,дељењересур
саиподршке,заједничкиидентитетииинтерперсоналниодноси(Baym,
N.(2010)Per so nal Con nec tion in the Di gi tal Age,UK&USA:PolityPress,
рp.7290.
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корисничкојпартиципацијинеприступи стратешки,план
ски и истраживачки. Подаци који су неопходни да бисмо
реализовалипартиципативнепројектеиподстаклипублику
наукључивањесупресвегадетаљниподациоњиховимна
викама,могућностимаиставовимакојимогуиматиутицаја
нањиховдоприносиангажман.Сматрамодасуистражива
њапублике(анкете,дубинскиинтервјуи,фокусгрупе,ква
нитативна и квалитативна истраживања и сл.), евалуација
иприменаодређенихиновацијакључнизаразвојпублике
ињенактивнијиикреативнијиангажман,асамимтимиза
позицијуипословањеинституцијекултуре.

За кључ не на по ме не: да ли за и ста сви мо гу,  
сме ју и же ле да уче ству ју?

Могућностикојеноветехнологиједоносесавременимкори
сницаманеопходнојепосматратииизуглањиховихограни
чењаинедостатака,стогаћемоовденавестисамоодређена
питањакојасматрамодајезначајноиматиувидурадице
ловитијесликеикритичкогодносапремапредметуанализе.

Садржајкојипостављамоонлајндоступанјевеликомброју
људи.Дакле,несамонашимпријатељимавећимаркетинг
иадвертајзингодељењимаукомпанијамаразличитихвели
чина,одељењимазанадзорипраћењесадржаја(званичним
инезваничним),појединцимаигрупамакојезлоупотребља
вајуподатке,сајберкриминалцимаитд.Стогајеовдеречо
својеврсномпарадоксу,односноодуалнојприродиинтерне
таимногопутанаглашаванојслободикомуникације,говора
иизражавањанаинтернету,саједнестране,иконтроле,над
зораицензурисањасадржајасадругестране,какоисправно
увиђаиГанаелЛонглуа (GanaeleLanglois),којаовајпара
доксизмеђуслободекомуникацијеиконтроленадумреже
ниминформацијамавидикаодвострукупарадигму–једну
којајеконцентрисананакорисникаифокусиранајенавезу
између„оснажених”корисникаинеговањадемократскеко
муникације,идругукојуназивамрежномпарадигмом,која
нијефокусиранатоликонасадржајкомуникације,већвише
наусловеирегулативууоквирукојеинформација„кружи”
онлајн.37Упрвојјефокуснавезиизмеђуоснаживањакори
сникаидемократизацијекомуникације,аудругојнаусло
вимаирегулацијинамрежи.Лонглуасматрада јепресек
кодексаи закона,протоколаиконтроле заправопоприште
борбе замоћнадконтроломглобалнемрежеида заправо

37Langlois, G. (2013) Participatory culture and the New Governance of
Communication:TheParadoxofParticipatorymedia”,Te le vi sion and new 
Media,14:91,p.94.
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новеформеконтролемењајудемократскеидеалеослобод
нојинеконтролисанојкомуникацијинакојимајеинтернет
заснован.

Одређени аутори стога партиципативност виде као „тобо
жњу” будући да су корисници наводно „слободни да дају
свој допринос”, али само под условом да допринос буде
усаглашен са доминантним друштвеним структурама мо
ћи.38Глобалноучествовањеупартиципативнојкултурине
можебитиизједначеносавећомслободом,јермногикори
сници немају приступ технологијама, недовољно познају
медијеиутицај комуникационих технологијананашеин
теракцијесамедијимаидругимљудима,немајуслободуда
дајусвојдоприноспартиципативнимпраксамазбогнадзора
иконтролесадржајаодстранеструктурамоћиитд.Такође,
имајућиувидуданежелисвакикорисникдапартиципира,
ондајеважноиследећепитање–акослободапојединцау
партиципативнојкултуринеможеподразумеватииповла
чењеилинезаинтерованостзатоучествовање,какоможемо
даговоримооистинскоместетскомилиетичкомделовању?

Свакако језначајноданагласимода јенашаприватности
безбедностнамрежи,каоимераукојојсмозаштићении
сигурни, од великог значаја за потенцијал и квалитет на
шепартиципацијенавебу.Такође,некритичко„уздизање”
и„слављење”онлајнпродуцената,односнокорисникакоји
онлајнстварајусадржај,можедапотиснеудругипланпи
тањаипреиспитивањесвевећемоћимедијскеиндустрије
ипитањавласништванадкреиранимсадржајем,каотако
ђеосетљивихпитањакојапривлачевеликупажњуибројне
дискусијекојенереткозавршенасуду.

ФренкВебстер(FrankWebster),саКевиномРобинсом(Kevin
Robins),износитврдњудауновомразвојуинформационо
комуникационихтехнологијалежеосновезанову„ерубо
гатстваиобиља”39.Скептичнипремаидејидаинформаци
онокомуникационетехнологијетворетехнолошкуреволу
цију–упркоснепорецивиминовацијамауовојобласти,ови
ауторисматрајудасуонереволуционарнесамоутривијал
номсмислу.Наравно,КевиниВебстернежеледаизових
ставоваследидановетехнологијенисуважнеисвеснисуда
променеуовојобластиутичунатрансформативнепроцесе

38Blank, P. et al (2013) ParticipatoryCulture andMediaLife:Approaching
FreedomTheJanissaryCollective inThe par ti ci pa tory cul tu res hand bo ok,
eds.Delwiche,A.andHenderson,J.(2013)NewYork:Routledge,Chapter
26,KindleEdition.

39Robins,K. andWebster,F. (2004)Longhistoryof information revolution
in The in for ma tion so ci et re a der, ed. Webster, F. (2004), Canada, USA,
Routledge,p.62.
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удруштву.Такође,противесесхватањимакојаинформаци
онодруштвотумачеготовоискључивоуодносунатехноло
шкуреволуцијуинаглашавајудајеусвајањеинформација
иинформационихресурсаувекбиоконститутивниаспект
капиталистичких друштава, сасвим изван било ког техно
лошкогконтекста.Оноштоизњиховихтеоријскихразма
трањаиздвајамокаопосебноважно,јестеуказивањеначи
њеницу да се суштина огледа у томе да је информациона
револуцијанеадекватноосмишљенакаопитањетехнологи
јеитехнолошкеиновације,атребалобијесхватитикаопи
тањеразличитихинеједнакихприступакаинформационим
ресурсимаиконтроленадњима.

Обиље информација, свакодневна и готово непрекидна
„укљученост”иприсуствонаглобалнојрачунарскојмрежи,
краткозадржавањенаинтернетстранамакојесемерисесе
кундама40итд.,узбројнепозитивнеаспектедаклеимајуи
одређененегативнетенденције.Наоветенденцијеуказујеи
НиколасКар(NicholasCarr)којикритикујеуправосамме
диј–интернет,јерсматраданагризаспособностконцентра
цијеиконтемплације41.Забринутзбогчињеницедаглобал
нарачунарскамрежаутиченањегаиданијевишеспособан
дазадржипажњунаједнојстваридужеоднеколикоминута,
Картврдидасавременичитаоципостепеногубеспособност
задубљечитањетекста,нисуумогућностидаседовољно
фокусирајунаписануреч,„прелећу”пасусе,слабијепамте
јерсматрајудасвеизновакадаимзатребамогудапрона
ђунамрежиисл.ПитерХерман(PeterC.Herman)наводи42
студијуиз2007. годинеуоквирукоје је закљученодачи
тањесаекранаможеумањитинашеразумевањетекста,јер
је ментално ифизички напорније него читање на папиру,
каоистудијуиз2005.укојојсуизнетидоказипремакоји
маонлајнчитањеподстичебрзопрегледањетекстаи„обес
храбрује”детаљнои„дубинско”,концентрисаночитање.

Појединачна корисничка искуства указују и на извесна
ограничењаупотреберазличитихапликација,попутGo o gle 
Docsaнапример,јероваалатка„замагљује”границуизме
ђукуће,послаикафеа.Тачињеницајепредметрасправеи
разговоранаразличитимнивоима–одкорисничкихразго
вора„обичних”људи,којисеуглавномжаленастањеукоме
сусталноонлајниувекувезисапослом,доистраживача,

40http://time.com/12933/whatyouthinkyouknowaboutthewebiswrong/
(pristupljeno9.3.2015).

41Kar,N.(2013)Plit ko,Smederevo:Heliks,str.6.
42Herman,C.P.The Hid den Costs of Ebo oks at Uni ver sity Li bra ri es(pristu

pljeno 01. 11. 2015); http://timesofsandiego.com/opinion/2014/09/29/hid
dencostsebooksuniversitylibraries/.
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попутШериТеркл(SherryTurkle),којатврдидаданасоче
кујемовишеодтехнологије,мањеједниоддругих,односно
даутехнологијитражимоначинедаступимоуодређенеод
носе,алиидасеодњихзаштитимо43.Чињеницудавелики
бројљудипроводивременадруштвениммрежама,иманај
мањедвеимејладресеи/илиимасвојликунекојодон
лајнигараида„прелази”саједног„идентитета”надруги,
ШериТерклјеозначилакао„циркулисање”.Ауторкасматра
дасепојавоммобилнетехнологије„циркулисање”убрзало
доспецифичне„животнемешавине”укојојчакинајобич
нијителефонскипозивсвакодневнодоводисавременогчо
векаусветсталногпарцијалногпосвећивањапажње.Стога
не треба да се препуштамо авантурамамрежне културе у
настајању (јермиодређујемо задаткекојиће стајатипред
технологијом)нитидајеодбацујемо–већдајојдамоместо
којејојприпада.
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DIGITALCOMMUNICATIONANDAUDIENCE

FROMANOBSERVERTOAPARTICIPANT

Abstract

“Digital Communication and Audience: From an Observer to a
Participant? “ considersways inwhich  varied types of cooperation
and the active role of an individual in the creation and distribution
of content are essential for the field of contemporary XXI century
culture. The main focus is on the audience and the changes in the
attitude of that audience towards consuming and creating content,
primarily thechanges influencedbythedevelopments in information
and communication technologies. In the introduction, the author
offers basic observations regardingmeaning of the term “audience”,
followed by consideration of changes in the needs, daily habits and
activitiesofthataudience(orauser)inthecontextofdigitalsociety.
Considering traditional understanding and interpretation of the role
thatanaudienceplays,whichprimarilypresumesitspassiverole–the
roleof a consumer/recipientof thedaily creationanddistributionof
information,thispaperattemptstochallengethatnotionandbringforth
abetterunderstandingofmoreactiveandcreativerolesandpotentials

ofthemodernaudiences.

Key words: digital communication, audience, information and  
communication technologies, media, web 2.0, participatory paradigm,  

social media


