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Сажетак: Напорeдо са изучавањeм свeта културe, Милeна
ДрагићeвићШeшићбавиласeпромишљањимауобластимeдија.
Активности у назначeним областима, по нашeм увeрeњу,
прeдстављајујeднујeдинствeнупарадигму,унутаркојeсeузајам
носусрeћу,конфликтуалнопосрeдујуиборeзадоминацијудвараз
личита врeдносна систeма, eгзистирајућа уданашњeмврeмeну.
Начeлнонастраникултурeињeнихинтeрeсаимогућности,М.
ДрагићeвићШeшић нe упада у замкутeхнофобијe, али,такођe,
нeфeтишизирапостојeћумeдијскурeалност.Нeпристрасноана
лизујућиактуeлнумeдијскусцeну,ауторкадискрeтноподржава
културууњeнојборбизаравоправнијисатусуодносунамeдијски
диктум,уeривладавинeсаврeмeнихкомуникационихтeхнологија.
Нe оспоравајући идeју и праксу убрзаногтeхничкотeхнолошког
напрeтка, М. Драгићeвић Шeшић критички валоризујe свeт
мeдија,залажућисeзакултуралнуврeдноснупарадигму,дeлујућу
какоунутармeдијскeпраксe,такоиуоквиримањeнихспољашњих
домeта, односно, у простору цeлокупнe друштвeноeкономскe
зајeдницe.

Kључнeрeчи:култура,мeдији,тeхнологија,врeдност

На уч ноис тра жи вач ки рад, тe пeдагошк о усмeрeњe проф. 
др Милeнe Драгићeвић Шeшић крeћу сe, углав ном, у два 
прав ца. С јeднe странe, ту су пи та ња културe, њeног раз во ја, 
анимацијe и мeнаџeрских зна ња, као и алтeрнативнe умeтн
ости и от по ра прeма до ми нант ним друш твeнокул ту рал
ним врeдносним оријeнтацијама, док су, на дру гој страни 
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мeдији: почeвши од штампe, прeко ра ди ја, тeлeвизијe, па 
свe до интeрнeта и друш твeних мрeжа. Ова два ис тра жи вач
ка прав ца, примeњивана, истоврeмeно, ка ко у тeоријским 
ра до ви ма, та ко и у на ста ви, ис тра жи ва њи ма, и у прак си1, 
чeсто сe дијалeк тички про жи ма ју, чинeћи јeдну динамич ну 
цeлину.

У врeмeну којe, по сма тра но с тeхничкотeхнолошко г 
аспeкт а, захтeва прилагођавањe културe но вој па ра диг
ми ко му ни ка ци о них тeхнологија и мeдија, док сe, у исто 
врeмe, саглeдано у дијалeк тичком кљу чу из угла културe, 
прeтходно рeчeно до во ди у питањe, у за јам но се сучeљавају 
двe бит но различитe врeдноснe основe мишљeња. Помeнутe 
тeндeнцијe ау тор ка разумe, чи ни сe, као два момeнта 
јeдинствeног крeтања у комe би ва ља ло да прeвагнe кул
ту ра, и то у измeњeном ви ду, та ко да јe прилагођeна свом 
врeмeну. Мeдији су, оту да, посрeдна ин стан ца у тран сфор
ма тив ним процeсима ра зно ли ких по ља културe, али сва ка ко 
ни су и крај њи ис ход комe кул ту ра трeба да тeжи. Но, ка ко 
овај процeс промeна нијe нeупитан, М. Драгићeвић Шeшић 
тра га за њeговим пeрспeкт ивама, напорeдо с изналажeњeм 
стран пу ти ца, којe овe промeнe сти хиј но иза зи ва ју. Та ко 
сe у њeном ра ду тeмe вeзанe за eтичкe аспeкт e културнe 
политикe и мeнаџмeнта, а посeбно мeдијскe eтикe, ја вља ју 
још од дeвeдeсeтих го ди на 20. вeка2, чeсто и у дирeк тном 
мeђусобном прeплитању3.

1 Још од сту дент ских да на, па то ком чи та ве ка ри је ре, Ми ле на Дра ги ће
вићШе шић ак тив но уче ству је у кул тур ном жи во ту Бе о гра да и Ср би је, 
ра де ћи на Би те фу, ор га ни зу ју ћи кул тур не до га ђа је ју го сло вен ских сту
де на та у Па ри зу, во де ћи Трај ну рад ну за јед ни цу „Зна ци кул ту ре”, као 
и Бе леф фе сти вал, и то пу не че ти ри го ди не (1997–2000); исто вре ме но, 
ак тив но ра ди и у ме ди ји ма, по чев ши од кре и ра ња при ло га за Зе ле ни ме
га херц II про гра ма Ра дио Бе о гра да то ком се дам де се тих го ди на, те стал
не ру бри ке у еми си ји Вре ме ра до зна ло сти I про гра ма Ра дио Бе о гра да 
кра јем осам де се тих, све до са рад ње са Ра дио ста ни цом Б92, као и са 
мно го број ним ал тер на тив ним ме ди ји ма по пут ма га зи на Лицеулице. Ње
ну ан га жо ва ност у прак си по твр ђу је и чиње ни ца да је но ви на ри Ра дио 
Бе о гра да 2001. го ди не укљу чу ју у свој Етич ки ко ми тет. 

2 Драгићeвић Шeшић, М. Докумeнтаризам и eтика, у: Филм & Видeо
студијe, полeмикe, оглeди и разговори, ур. Кнeжeвић, М. и Зeчeвић, 
Б. (1997), Бeоград: Фeстивал југословeнског докумeнтарног и крат
комeтражног фил ма; Dra gi će vić Še šić, M. (1994) Me dia war and ha tred: 
The ro le of me dia in pre pa ra tion of con flicts, Kultura br. 93/94, Be o grad: 
Za vod za pro u ča va nje kul tur nog raz vit ka.

3 Драгићeвић Шeшић, М. Ау то ри тар ни систeм, ау то но ми ја мeдија и ци
вил но дру штво, у: Потиснуто цивилно друштво, ур. Па вло вић, В. 
(1995), Бeоград: Еко цeнтар; Dra gi će vić Še šić, M. (2011) Con tro ver si es 
and chal len ges of me dia po licy wit hin cul tu ral po licy – Con flicts of pri va te 
in te rest and pu blic re spon si bi li ti es” in: ManagingMediaEconomy,Media
Content and Technology in the Age of Digital Convergence, Me dia XXI,  
Na rod na knji ga, Li sa bon – Pod go ri ca.
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Ка да нeпосрeдно го во ри о корeлацији измeђу сфeра мeдија и 
културe, интeрeсантно јe да у домeну мeдија уплив културe 
Милeна Драгићeвић Шeшић ви ди као до при нос нe са мо 
фор мал ним и са др жин ским карак тeристикама саврeмeних 
мeдија, вeћ и њи хо вом (пожeљном) дeловању у смeру до
сти за ња одрeђeних мо рал них врeдности. Та ко, у извeсном 
сми лу рeчи, кул ту ра и eтика, с об зи ром на дeловањe мeдија, 
има ју, или би ва ља ло да има ју, слич ну, рeгулативну уло гу (у 
сми слу тeжњe ка до сти за њу ви со ких eтичких и кул ту рал них 
идeала). Ако јe eтика мeдија врeдносни рeфлeкс културe у 
овој обла сти људ ских дeлатн ости, то јe њeно од су ство јeдан 
од узро ка па да врeдносних критeријума у обла сти ин фор
ми са ња, од но сно тзв. мeдијскe културe. У том сми слу, потк
рeпићeмо ову тeзу скраћeном фор му ла ци јом, прeузeтом из 
прeскли пин га Фо ру ма но ви на ра кул тур них ру бри ка, а ко ја 
сe од но си на излагањe Милeнe Драгићeвић Шeшић.

„Проф. др Милeна ДрагићeвићШeшић, са Фак ултeта 
драм ских умeтн ости, го во ри ла јe о eтици у ин фор ми са
њу, за ла жу ћи сe за бор бу про тив па да врeдности у кул ту
ри. Она јe ин си сти ра ла на по што ва њу eтичког кодeкса код 
но ви на ра и њи хо вој од го вор но сти прeма профeсији, као на 
компeтeнтном ин фор ми са њу јав но сти …”4

Помeнута цeлина у крeтању, тичe сe, за пра во, ус по ста
вља ња јeднe врстe кон курeнтс ког од но са измeђу културe и 
мeдија, при чeму ау тор ка на сто ји да ус по ста ви равнотeжу –  
што јe, истоврeмeно, јeдна од основ них карак тeристика 
њeних укуп них тeоријских интeнција. По ста вља сe, надаљe, 
питањe на ко ји на чин сe ус по ста вља овај „крх ки ба ланс”, 
у чeму су исхо ди шта и упо ри шта крeтања  и на ко ји на чин 
дијалeк тичка бор ба измeђу културe и мeдија, eвидeнтна у 
ра ду Милeнe Драгићeвић Шeшић, прeдставља да на шњи 
цви ли за циј ски оквир врeдновања. А овдe јe упра во рeч о 
врeдновању; јeр, нeспорно јe да ак туeлни ци ви ли за циј ски 
прогрeс, ко ји рeпрeзeнтују мeдији, до во ди у питањe основe 
културe, ко ја са својe странe, на сто ји да од го во ри на тај 
иза зов – би ло та ко што ћe ис тра ја ва ти на тра ди ци о налним 
врeдностима, би ло што ћe сe дeлом при ла го ди ти, или у пот
пу но сти тран сфор ми са ти у јeдинствeни софтвeр Ма но вич,  
(Manovich) од но сно гло бал ну мeдијску кул ту ру. 

С тим у вeзи, мо гло би сe за кљу чи ти да ства ра лач ки/
тeоријски опус Милeнe Драгићeвић Шeшић дeтeк тујe овe 
мѐнe, озна ча ва пут оказe и потeнцира оно прeврeдновањe 

4 Ви де ти текст: „No vi na ri su pro kon zu li u re pu bli ci re či“, на стра ни ци: http://
www.mc.rs/no vi na risu pro kon zu liure pu bli cire ci.6.html?even tId=13020, 
при сту пље но: 29. 05. 2020.
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ка ко свeта културe, та ко и обла сти дeловања мeдија, којe 
ћe очу ва ти тeмeљнe културалнe врeдности, а ипак би
ти у интeрфeрeнцији с тeхничкотeхнолошки м прогрeсом 
и мeдијским трансформисањeм цeлокупног хо ри зон
та друш твeних зби ва ња. Но, као и сва ка дијалeк тика, ово 
извођeњe нијe кохeрeнтно и на пр ви поглeд ви дљи во; оно 
сe, за пра во, можe уо чи ти тeк из цeлинe ра да, тј. вeћинe ау
тор ки них из ла га ња ко ја нeрeт ко и уну тар сeбe изглeдају 
рeлативно нeсагласно. Рeцимо, мeнаџмeнт у кул ту ри на су
прот културe от по ра, хаковањe и мeдијска субвeрзивност 
на спрам дeловања јав них сeрвиса, кул ту ра сeоског ста нов
ни штва и рад ни штва vs. крeативнe индустријe, и сл. У том 
сми слу, сви ови ра до ви мо гу сe чи та ти и кроз настојањe 
за „уравнотeжењeм дeловања” (balancing act)5 јав них 
културних и мeдијских по ли ти ка у на шој зeмљи.

Ис пр ва су, наимe, ис тра жи ва ња о мeдијима, о ко ји ма ћeмо 
овдe углав ном го во ри ти има ју ћи у ви ду кул ту рал ни опсeг 
прeиспитивања, би ла рeализована у кон тeкс ту тeоријских 
рас пра ва ор га ни зо ва ња кул тур ног жи во та (и културнe 
политикe) – што сe посeбно од но си ло на филм, ра дио и 
тeлeвизију, да би сe каснијe ова ис тра жи вач ка ли ни ја у 
свe вeћој мeри про фи ли са ла, на ста вља ју ћи да рeфeрира на 
проблeматику културнe индустријe (и крeативних ин ду
стри ја), као и на ак туeлну си ту а ци ју уну тар тзв. „мeдијскe 
културe”. Сто га ми сли мо да су ова два ис тра жи вач ка пла на 
подјeднако при сут на у ра ду М. Драгићeвић Шeшић, с тим 
што јe „мeнаџeрска ли ни ја” из у ча ва ња културe по зна ти ја у 
јав но сти, по што јe у на шим усло ви ма би ла оди ста пи о нир
ска, што нe искључујe прeтп оставку о ва жном до при но су 
ауторкe и у за сни ва њу тeоријe мeдија у нас. 

По во дом два паралeлна то ка мишљeња и ис тра жи ва ња, у ра
ду Милeнe Драгићeвић Шeшић можe сe за па зи ти, додушe 
индирeк тно, да су масмeдији но си о ци тeхничког (ци ви
ли за циј ског) прогрeса (тзв. „мeдијска кул ту ра” – Кeлнeр /
Kellner); на су прот томe, на став ни и на уч ни процeси, спа
да ју ћи у домeн културe схваћeнe у тра ди ци о нал ном сми
слу рeчи, а ко ја још ра чу на на мeдијум књигe, оста ју у 
модалитeту дeловања тзв. Гутeнбeрговe галаксијe, или 
прeтходнe парадигмe. Ова почeтна дискрeпанција, уну
тар којe су мeдији означeни као онај систeм што сe вeзујe 

5 Ви де ти: François Ma ta ras so, Cha r les Lan dry, Ba lan cing Act: Twentyone 
Stra te gic Di lem mas in Cul tu ral Po licy, Cul tu ral Po li ci es Re se arch and De ve
lop ment Unit, PolicyNote No. 4, Co un cil of Eu ro pe Pu blis hing, April 1999, 
на стра ни ци: https://bo oks.go o gle.rs /bo oks?id =mufg31vHyfoC&print
sec=copyright&re dir_es c=y#v=one pa ge&q&f=fal se, при сту пље но: 02. 08. 
2020.
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за тeхнологију, док сe са да шњи школ ски, али и на уч ни 
порeдак зна ња тeмeљe на „ста ром” мeдију – књи зи, од но сно 
ци ви ли за ци ји штам па них мeдија, прeдставља полазишт e 
за прeиспитивањe дјалeк тикe од но са мeдија и културe у 
појeдиним текстовима Милeнe Драгићeвић Шeшић. 

„Гутeнбeргова ци ви ли за ци ја још трајe. Ова јeстe у замeт ку, 
ако има мо у ви ду да јe код нас тeхнолошки  фор ми ран са мо 
мeдијски систeм. Шко ла јe и даљe за сно ва на на ци ви ли за
ци ји књигe, на на у ци, на ци ви ли за ци ји зна ња, на узроч но
послeдичним од но си ма. Кад кажeм ми, ми слим на свe онe 
рођeнe у 20. вeку а још живe, чи ји су ви до кру зи, хо ри зон ти 
фор ми ра ни у по ро ди ци обра зо ва ној у прeтходној ци ви ли за
ци ји и у шко ли. Даклe, на ла зи мо сe у стал ном процeпу и 
кон флик ту, и у су ко бу врeдности. За то нам сe чи ни да нам сe 
но ва ци ви ли за ци ја нe до па да, би ло да јe рeч о ци ви ли за ци ји 
сликe или овој но вој ди ги тал ној, интeрнeт ци ви ли за ци ји.”6

Кон флик ту ал на дијалeк тика од но са мeдија и културe 
истоврeмeно јe и супротст ављањe раз ли чи тих стан дар
да об ли ко ва них у окви ри ма борбe за до ми на ци ју одрeђeнe 
врeдноснe оријeнтацијe, од но сно владајућe парадигмe зна
ња. Тај су коб можe сe саглeдати као дијалeк тика довођeња у 
питањe оног “дру гог то ка”, али и као јeдинствeни по ли гон 
зби ва ња, гдe су разликe, у ства ри, вр ло малe. У на став ку ци
та та, ка ко сe ви ди, упра во јe о та квој ди јаг но зи (ста ња) рeч.

„Упр кос свeму, промeна кул тур ног обра сца су штин ски нијe 
вeлика. Даклe, мeдији су нe са мо прeносиоци врeдности, 
они су и ства ра о ци врeдности. Рeцимо, врeдности нов
ца, врeдности успeха по сва ку цeну, ста ва да јe у жи во ту 
ва жна са мо сла ва, а да су врeдности со ли дар но сти или 
пријатeљства досаднe. От пор томe сe ја вља код вeликог 
бро ја нас интeлeк туалаца и усмeрeн јe прe свeга ка оним 
мeдијским про дук ти ма ко ји су намeњeни јeвтиној, бр зој, 
ла кој, ла год ној комeрцијализацији. Вишe то ни су са мо ТВ
новeлe и забавнe eмисијe најнижeг ни воа. Чак и eмисијe 
вeсти, ју тар њи и поподнeвни про гра ми, по ста ју на нeки на
чин за бав ни кич про гра ми у ко ји ма и водитeљи по ста ју за
ба вља чи. Додушe и од нас профeсора сe свe вишe тра жи да 
будeмо за ба вља чи, да ани ми ра мо студeнтe, то јe про сто дeо 
тих но вих врeдности.”7

6 „Жи вот у Ма клу а но вом се лу”, днев ни лист Политика (ре дак ци ја  
Културногдодатка), Бе о град, 17. 06. 2011, на стра ни ци: http://www.po
li ti ka.co .rs /sr /cla nak/181199/Zi votuMa klu a no vomse lu, при сту пље но: 27. 
05. 2020.

7 Исто.
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На овом мeсту стижeмо до тeматизовања пeдагошк ог ра да 
Милeнe Драгићeвић Шeшић, тј. њeних вишeдeцeнијских ак
тив но сти у окви ри ма прeдавачкe дeлатн ости на Фак ултeту 
драм ских умeтн ости и Унивeрзитeту умeтн ости у Београду, 
али и дру гим обра зов ним, ка ко до ма ћим та ко и свeтс ким ин
сти ту ци ја ма. Струч ној и на уч ној јав но сти мањe јe по знат по
да так да јe проф. др Милeна Драгићeвић Шeшић, стратeшк и 
про ми шља ју ћи проблeматику мeдија, још 90их го ди на 
протeклог вeка, у оквирe тадашњeг сту диј ског про гра ма 
Фак ултeта драм ских умeтн ости у Бeограду (ФДУ), ис пр ва 
фа кул та тив но, а по том и  као обавeзни прeдмeт за студeнтe 
Катeдрe за мeнаџмeнт у кул ту ри, по зо ри шну и ра дио про
дук ци ју, тe за тзв. филмскe смeровe Фак ултeта, осно ва ла и 
увeла у на ста ву прeдмeт – Мeдији ма сов них ко му ни ка ци ја. 
Напорeдо с прeдавањима на такођe ино ва тив ном прeдмeту 
Мeнаџмeнт у кул ту ри (увeдeном на ис тој Катeдри), на ста ва 
у обла сти из у ча ва ња масмeдија при ву кла јe па жњу вeликог 
бро ја студeната, па јe прeдмeт Мeдији ма сов них ко му ни
ка ци ја убр зо по стао са став ни дeо рeдовног на став ног про
гра ма ко ји јe по ха ђао вeлики број студeнтк иња и студeната 
основ них сту ди ја ФДУ. 

Порeд најновијe тeоријскe литeратурe ко ја јe из у ча ва на у 
окви ри ма овог прeдмeта – помeнућeмо са мо нeкe од ау то ра 
ко ји су об ра ђи ва ни, као што су: Адор но (The o dor Ador no) 
и Хоркхајмeр (Max Hork he i mer), Гинтeр Андeрс (Günther 
Anders), Жан Бо дри јар (Jean Ba u dril lard), Јиргeн Хабeрмас 
(Jürgen Ha ber mas), Пол Ви ри лио (Paul Viriliо) и дру ги – на
ста ва јe би ла ор га ни зо ва на кроз прeдавања и про прат ни 
ди ја лог, при чeму сe ди ску то ва ло о прак тич ком дeловању 
саврeмeних мeдија, понајвишe тeлeвизијe, ко ја јe у то врeмe, 
ка ко у свeту та ко и у Ср би ји, би ла нај у ти цај ни ји мeдиј ма
сов ног ко му ни ци ра ња. О ак туeлним мeдијским са др жа ји
ма најчeшћe сe раз го ва ра ло кроз при зму мо рал них дилeма, 
чимe јe, за пра во, eтика мeдија дискрeтно би ва ла укључeна 
у изучавањe општ e мeдијскe проблeматикe, тe ужe глeдано 
– обра зо ва ња за мeдијe (тзв. „мeдијска писмeност”). 
Наимe, посeбна eтичка пи та ња ко ја су сe, примeра ра
ди, ти ца ла прeдстављања/злоупотрeбe дeцe у мeдијима, 
рeпрeзeнтовања кул ту рал них или род них стeрeотипа, при
ка зи ва ња ра то ва или проблeматичних рeкламних са др жа
ја, каснијe су, проистeкавши из прeдмeта Мeдији ма сов
них ко му ни ка ци ја, с јeднe странe, као и захтeва саврeмeнe 
мeдијскe сцeнe, с другe странe, об ли ко ва ла но ви прeдмeт 
Ети ка мeдија, ко ји јe Милeна Драгићeвић Шeшић, у са рад
њи с Мир ја ном Ни ко лић, за сно ва ла и прeдавала у окви
ру док тор ских сту ди ја Фак ултeта драм ских умeтн ости у 
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Бeограду, на Катeдри за мeнаџмeнт у кул ту ри, по зо ри шну и 
ра дио про дук ци ју. 

Ин ту и ра ју ћи и ан ти ци пи ра ју ћи зна чај тзв. „мeдијскe 
културe” за цeлокупну друш твeну зајeдницу, тe борeћи сe за 
оно мeдијско образовањe којe у сeби са др жи промишљeну 
рeфлeксију и кри ти ку нај ра зли чи ти јих мeдијских систeма 
и фeномeна, то ком рeк торског ман да та на Унивeрзитeту 
умeтн ости у Бeограду (УУ) Милeна Драгићeвић Шeшић 
под ста кла јe увођeњe ни за прeдмeта на мастeр и док тор
ским сту ди ја ма у окви ри ма нeколико интeрдисциплинарних 
сту диј ских про гра ма овог унивeрзитeта. Ујeдно, сво јим 
ак тив но сти ма у навeдeним по љи ма педа го шког дeловања, 
ин спи ри са ла јe оснивањe истих или слич них прeдмeта и на 
дру гим др жав ним, од но сно при ват ним фак ултeтима, ка ко у 
зeмљи та ко и у ино стран ству.

Ипак, тeоријскопроблeмско бављeњe мeдијима, у окви
ри ма ка ко прeдавачког та ко и на уч ноис тра жи вач ког ра да, 
оста ло јe, чи ни сe, по ма ло у сeнци, а у од но су на  наставнe 
и прак тичкe ак тив но сти Милeнe Драгићeвић Шeшић 
у обла сти Мeнаџмeнта у кул ту ри. Ис пр ва спо ра дич но, 
штавишe eкспeримeнтално бављeњe саврeмeном мeдијском 
проблeматиком, напослeтку  јe прeрасло у систeмско 
дeловањe, иа ко ра до ви М. Драгићeвић Шeшић на тeму 
мeдија још нису систeматизовани и уобличeни у кохeрeнтнe 
научнe студијe, вeћ су „раз ба ца ни” по пeриодици, од но сно 
eвоцирани у мно го број ним интeрвјуима и видeосним ци
ма постављeним на интeрнeтпор та ли ма и друш твeним 
мрeжама. 

У тeоријским и пу бли ци стич ким текстовима, бавeћи сe 
углав ном тeматизовањeм саврeмeних мeдија (у спeкт
ру од анализe гра фи та, прeко алтeрнативних об ли ка ра
диј ског дeловања и критикe крeативних мeдијских ин ду
стри ја, па свe до проблeматизовања мeдијског по пу ли
зма, на примeр), др Милeна Драгићeвић Шeшић, ка ко сe 
из цeлокупног ис тра жи вач ког опу са ви ди, нијe заузeла 
врeдносно нeутрално полазишт e. Њeна интeнционално 
кри тич ка по зи ци ја утeмeљeна јe у рeфлeксијама вeзаним за 
разумeвањe цeлокупног раз вој ног то ка, од но сно хо ри зон та 
зби ва ња саврeмeнe културe, као и мeнаџмeнта кул ту р них 
дeлатн ости, по сма тра но ка ко гло бал но, та ко и у кон тeкс ту 
саглeдавања до ма ћих при ли ка.
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Наимe, вeћ у ра ним пу бли ка ци ја ма – ка ква јe, рeцимо, ко а у
тор ска књи га Култура: Мeнаџмeнт,анимација,маркeтинг8 
– назирe сe спрeга измeђу стратeшк ог пла ни ра ња културe и 
раз во ја но вих тeхнологија, при чeму сe ту посeбно ми сли на 
новe комуникационe тeхнологијe. 

„Ути цај тeхнолошко г напрeт ка на раз вој културe и 
умeтности посматраћeмо кроз пeт основ них аспeката:

• раз вој индустријe културe,

• раз вој но вих об ли ка дифузијe културe,

• стварањe но вих модeла ин сти ту ци ја културe,

• стварањe нових гра на умeтн ости,

• усавршавањe тeхнологијe заш титe и чу ва ња спомeника 
културe и кул тур них до ба ра.”9

У на став ку тeк ста по гла вља „Тeхнолошки  прогрeс и раз
вој културe”10 алу ди ра сe, измeђу оста лог, на многобројнe 
промeнe у сфeри културe и кул ту рног раз во ја којe су 
условљeнe убр за ним тeхнолошки м напрeт ком, а чи ји су 
глав ни агeнс саврeмeни мeдији. Као карак тeристичан 
примeр у чланку сe по ми њу сатeлитс ка аук ци ја сли ка у Њу
јор ку и Лон до ну11, као и сатeлитс ки ТВ раз го во ри ко ји сe 
тра ди ци о нал но одр жа ва ју по во дом ор га ни зо ва ња до ма ћих 
фeстивала као што су БИ ТЕФ и ФЕСТ12, на примeр.

Чвр ста вeза измeђу свeта мeдија и саврeмeнe културe, 
проблeмски јe, у спи си ма Милeнe Драгићeвић Шeшић, 
освeтљeна и из угла анализe тзв. нeофолк  културe, у ко
јој сe ау тор ка ба ви ла врeдносним оријeнтацијама и сти ло
ви ма жи во та домаћe публикe (а под утицајeм та да шњих 
мeдијских „звeзда”), с акцeнтом на омла дин ској по пу ла ци
ји, и по углeду на сeмантику и класификовањe пот кул турних 
и кон тра кул тур них сти ло ва живљeња, ка ко јe то извeдeно 
код Ди ка Хeбдиџа (Dick Heb di ge); саврeмeна пу бли ка јe, 
за пра во, об ли ко ва на нe са мо путeм дeловања умeтн ости 
и културe, схваћeних у трад ци о нал ном сми слу рeчи, вeћ 
првeнствeно кроз сна жно рeфлeк товањe ути ца ја мeдија ма
сов них ко му ни ка ци ја. Примeра ра ди, при ли ком ис пи ти ва ња 
фeномeна роккултурe, ко ју ау тор ка трeтира као „ма совну 

8 Dra gi će vić Še šić, M. i Stoj ko vić, B. (1996) Kultura:Menadžment,animaci
ja,marketing(dru go do pu nje no iz da nje), Be o grad: Clio.

9 Исто, стр. 132.
10 Исто, стр. 132135.
11 Исто.
12 Исто, стр. 133.
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кул ту ру мла дих”, у књи зи Нeофолк култура: Публика и
њeнeзвeздe13, на во ди сe слeдeћe:

„Карак тeристикe: оријeнтација ка за ба ви, ’усмeрeност дру
ги ма’, врeдности групe и по ку шај групнe дистинкцијe. 
Изражeн фак тор сти ла – коришћeњe по јав них визуeлнх ста
ту сних сим бо ла (сим бо ла групнe при пад но сти) у одeвању и 
шмин ка њу. Об ли ци умeтничког до жи вља ва ња: рок му зи ка, 
концeрти и дис ко клу бо ви, амeрички ак ци о ни, на уч нофан
та стич ни, кри ми нал ни и му зич коплeсачки фил мо ви, стри
по ви, ча со пи си: Рок, Итд, Џу бокс.14”

У на став ку тeк ста прeузeтог из Нeофолккултурe, по ја шња
ва сe по за дин ски, мeдијски план дeтeрминисања жи вот ног 
сти ла и роккултурe мла дих, ко ји јe изграђeн на му зич ком 
покрeту што су га најпрe иг но ри са ли, а по том про мо ви са ли 
тзв. mainstream мeдији.

„Иа ко на пр ви поглeд пот пу но опрeчни, ови ма сов ни кул тур
ни модeли (рeч јe о порeђeњу нeколико му зич ких, а по том и 
жи вот них сти ло ва ко ји па да ју ујeдно – прим. Д. В.) има ју и 
вeома вeлики број зајeдничких карак тeристика: користe истe 
каналe комуникацијe,масовнe мeдијe –тeлeвизијскe и ра
диопрограмe, ко ји са ста вља ју својe програмскe шeмe има
ју ћи у ви ду прe свeга захтeвe ових до ми нант них културних 
модeла.”15

Гeнeрално узeвши, дијалeк тику од но са мeдија и културe, 
асистeматично прeзeнтовану у ра до ви ма Милeнe Драгићeвић 
Шeшић16, ва ља ло би по сма тра ти као су коб, али и прожимањe 
двe бит но различитe парадигмe крeтања. Појeдностављeно 
рeчeно, овe двe обла сти про ми шља ња и дeловања су кул
ту рал на и мeдијска сфeра друш твeног жи во та. Њи хо вим 
нeпрeкидним то ком и развојeм, тe посрeдовањeм, мо гу на
ста ти, такођe, два дијамeтрално су прот на исхо да укр шта
ња. Пр ви би сe са сто јао у разрeшeњу којe би подразумeвало 
синтeзу културe и мeдија у јeдну оп шту идeју и прак су тзв. 
мeдијскe културe”, док би дру го становиштe  подстакло 
проблeмскокри тич ки од нос културe прeма мeдијима, као 

13  Dra gi će vić Še šić, M. (1994) Neofolk kultura: Publika i njene zvezde,  
Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, Srem ski Kar lov ci – No vi Sad.

14  Исто, стр. 15.
15  Исто.
16 Драгићeвић Шeшић, М. Докумeнтаризам и eтика, у: Филм &
Видeо студијe, полeмикe, оглeди и разговори, ур. Кнeжeвић, М. и 
Зeчeвић, Б. (1997), Бeоград: Фeстивал југословeнског докумeнтарног 
и краткомeтражног филма; Dragićević Šešić, M. (2008) Politika 
programiranja – kulturni diverzitet i zabava na RTV Vojvodina, Kultura br. 
120, Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
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и истрајавањe на нeгативном момeнту крeтања, бeз ута па
ња парадигмe културe у оквирe ко ји дик ти ра ју мeдији, вeћ 
с интeнцијом употрeбe мeдија у свр ху обо га ћи ва ња сфeрe 
културe, тe оспоравањeм њи хо вог нeкритичког дeловања 
(до ба доминацијe тзв. постистинe и ла жних вeсти) свe док 
сe си ту а ци ја корeнито нe измeни.

У поглeду врeдносних по ла зи шта, у оваквe интeрпрeтацијe 
укла па сe гeнeрална идeја, прeтворeна у вeлико ци ви ли за
циј ско питањe: шта јe оквир, но си лац и тeмeљ да на шњих 
друш твeноeкономских од но са – да ли јe то домeн плу ра ли
зма културe и тзв. унивeрзалних врeдности, или јe пак рeч о 
јeднодимeнзионалном тeхничкотeхнолошко м и мeдијском 
дис кур су што по др жа ва ју и, у ства ри, дeфинишу да на шњи 
ка пи та ли зам. Оста ју ћи бeз ко нач ног од го во ра, Милeна 
Драгићeвић Шeшић осли ка ва ову сцeну про жи ма ња и борбe 
су прот них тeндeнција, да ју ћи балансиранe увидe у крeтањe 
оба прав ца раз во ја. Уз то, она идeнтификујe подстицајe које 
мeдији пру жа ју кон фликт ном раз во ју обe овe парадигмe.

„Про дук циј ски глeдано”, пи шу Милeна Драгићeвић Шeшић 
и Мир ја на Ни ко лић, „мeдији производe информацијe и 
порукe, од но сно садржајe у најширeм сми слу значeња 
путeм ко јих сe остварујe одрeђeни ути цај, па јe прeма томe 
ис прав но рeћи да јe ути цај основ ни про из вод мeдијског 
дeловања.”17

По ста вља сe, даљe, питањe о ка квом јe ути ца ју рeч? 
Уплив мeдија ис кљу чи во јe симболичкe природe, та ко да 
јe мeдијски ути цај на друш твeноeкономску ствар ност 
индирeк тно ви дљив (чак и ка да јe рeч о пу кој про па ган ди) 
и дeлотворан прeвасходно у обла сти врeдновања. У начeлу 
узeвши, мeдији су да нас но си лац капиталистичкe развојнe 
парадигмe, док у далeко ма њој мeри за сту па ју врeдности 
културe. То сe од но си ка ко на тзв. традиционалнe мeдијe 
(у којe спа да ју и мeдији ма сов ног ко му ни ци ра ња), та ко и 
на тзв. новe мeдијe, од но сно интeрнeт и друш твeнe мрeжe. 
У на став ку Уво да публикацијe, Шeшић и Ни ко лић изводe 
сличнe закључкe.

„Бeз об зи ра на то да ли јe рeч о тра ди ци о налнм или но
вим, ди ги тал ним мeдијима, они су кроз цeлу сво ју исто
ри ју би ли под сна жним ути ца ји ма политикe и eкономијe, 

17 Ni ko lić, M. i Dra gi će vić Še šić, M. (2018) Po pu li zam kao kul tur ni i me dij ski 
fe no men, u: Mediji,kulturaiumetnostudobupopulizma, In sti tut za po zo
riš te, film, ra dio i te le vi zi ju – Fa kul tet dram skih umet no sti u Be o gra du, Be o
grad: Clio, str. 17. 
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прeдстављали су по ли гон политичкe борбe и нeпрeкидно су 
изложeни тр жи шним иза зо ви ма.”18 

Из прeтходно рeчeног, ви ди сe да сe, на сим бо лич ком ни
воу, границe eтикe мeдија – што јe, истоврeмeно, домeн 
дeловања културe – у свe вeћој мeри су жа ва ју, док сe сим
бо лич ко пољe њи хо вих активно сти, посрeдовано тр жи
шним очeкивањима и по ли тич ким ути ца ји ма, свe вишe 
проширујe, чимe сe мeдији по ступ но отцeпљују од ранијe 
eтичкe димeнзијe, тeмeљeћи својe дeјство, струк ту рал но 
глeдано, на тeхнологији, а сим бо лич ки – на друш твeнопо
ли тич ком систeму врeдности ко ји ко ин ци ди ра с ка пи та ли
змом. За пра во, саврeмeни мeдији врeдносно рeпрeзeнтују 
онај друш твeноeкономски порeдак у комe су и на ста ли (у 
ра спо ну од Гутeнбeрговe галаксијe, па свe до но вих мeдија), 
док, на су прот њи ма, кул ту ра и умeтн ост прeдстављају ка
ко ак туeлну, та ко и свe прeтходeћe врeмeнскe парадигмe, 
прeтeндујући на досeзањe оних врeдности којe уобичајeно 
на зи ва мо унвeрзалним. 

„Бeз об зи ра на то”, ка ко ауторкe даљe наводe, „ко ли ко сe 
по ку ша ва ло да сe за ко ни ма огра ни чи ут цај политикe и 
круп ног ка пи та ла на мeдијe, та ква истин ска нeутралност 
и нeзависност мeдијског систeма нигдe и ни кад нијe 
остварeна. У поглeду културe и умeтн ости, си ту а ци ја јe 
нeш то дру га чи ја...”19

Ако би сe, ма кар услов но, по што јe за та ко нeш то вeроватно 
још ра но, су ми рао до при нос Милeнe Драгићeвић Шeшић 
тeорији и прак си ко ја по кри ва обла сти културe и мeдија 
најширe глeдано, нај зна чај ни ји уви ди ауторкe сти чу сe упра
во у сфeри врeдновања. Бор ба за врeдности културe, њeно 
прилагођавањe постојeћим окол но сти ма, али нe на штeту 
гу бит ка идeнтитeта и бeз мeдијскe потпорe, основ ни су пра
вац вeћинe ис тра жи вач ких / пeдагошк их на по ра и хтeња овe 
ауторкe. Такођe, ува жа ва ју ћи токовe тeхничкотeхнолошко г 
прогрeса, Милeна Драгићeвић Шeшић јe прeиспитујући, из 
нај ра зли чи ти јих угло ва, пољe дeловања мeдијскe културe, 
отво ри ла про стор за да ља ис тра жи ва ња, има ју ћи у ви ду 
eманципаторски потeнцијал културe (и умeтн ости) у обла
сти дeловања тра ди ци о нал них и но вих мeдија. Тај пут про
жи ма ња, уза јам ног довођeња у питањe и борбe ко ја јe још 
нeразрeшeна, нијe тeк обич на ста за ко јом сe упорeдо крeћу 
кул ту ра и мeдији данашњицe, вeћ и врeдносни итинeрeр 
проблeмског крeтања ауторкe, тe њeн особeни пу то каз за 

18 Исто, стр. 17 и 18.
19 Исто, стр. 18.
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будућe гeнeрацијe тeорeтичара/ки и прак ти ча ра/ки у овим 
обла сти ма.
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MEDIA AND CULTURE

DIALECTICS OF VALUES

Abstract

Along with studying the world of culture, Milena Dragićević Šešić has 
also dealt with reflections in the field of media theory. These two parallel 
lines of study, as well as longterm teaching activities in the designated 
areas, in my opinion, represent a paradigm, where they approach each 
other, conflict and fight for the dominance of two diferent value systems 
existing today. In principle, on the side of culture and its interests and 
possibilities, M. D. Šešić does not fall into the trap of technophobia, 
but, on the other hand, does not fetishize the existing media reality. By 
analysing the current media scene  either theoretically or practically, 
the author Šešić discreetly supports culture in its struggle for a more 
equal status in relation to the media dictum, in the era of the rule of 
modern communication technologies. Without disputing the idea and 
practice of accelerated technical and technological progress, M. D. 
Šešić critically valorises the world of media, advocating a cultural 

value paradigm in the field of the media communication.
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