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НОВИНАРСТВА
УПОТРАЗИЗА

ОДРЖИВИММОДЕЛОМ
Сажетак: Медији и новинари данас егзистирају у околностима
којемењајуцелокупанначинњиховоградаипословања,медијску
иновинарскукултуруиутичунатодасеовајтренутакпосма
тракаоепохапроменефундаменталнихфункцијановинарстваи
медија.Заразумевањеоколности јенеопходноувиђањеглобалне
важностиулогемедијаиизворнихпринципановинарства,алии
актуелнихпроменаупракси,акакобисмосхватилипоследицетих
процеса.Крајњициљјеианализаисправностипојединихпроцена,
зараданализебудућностиновинарскепрофесије–есенцијесвета
медија,безобзиранакојиганачинпосматрамо.Нужнимсечи
ниглобалнеизазовекоједоносе (већсудонеле)новетехнологије
иновимедијипосматратисвеобухватно,крозвишеаспеката,а
једанодначинаможебитииовајпонуђенуовомраду–крозди
мензије:1.Мењањејавнефункцијеиутицајановинараиновинар
ства (информисања уопште), 2.Мењањамедијске свакодневице
иорганизацијеновинарскогпосла.Њиховасинтезамождаможе
значитиидобијањевалиднихпроценасмераукојимаћесесено
винарстводаљеразвијати.Она,пак, водиифокусукадимензи
јиуправљачкоуређивачкефункцијеумедијима,којајеувек(иако
сечестозапоставља)кључнапопитањуњиховепословнеисваке
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другеегзистенције,самимтиминачинанакојисеобављанови
нарскипосао.Тозначииједноодкључнихпитањаданас–питање
одрживогмоделановинарскомедијскеегзистенције(упословном,
алииуквалитативноизвештачкомсмислу)у21.веку.

Кључне речи: медији и новинарство, нове технологије и нови
медији,медијскименаџмент,новинарскаулогаиизазови

Уместоувода

Утицајновихтехнологијанасветмедијаиновинарствасва
какосеможеназватиједнимоднајвећихизазоваскојимасу
сеонисусрелиусвојојисторији.Резултатсубројненовине,
алиипроблемиупраксиисходноњимаразличитетеоријске
оценеипредвиђања.Озбиљносттихизазоваосликаваине
коликонајприсутнијих„дијагноза”насталихкаоодговорна
прегледстањаумедијимаиновинарству–одсвакодневних
констатацијао„кризимедија”изазванихегзистенцијалном
неизвесношћутзв. традиционалнихмедија,прекопроцена
да се читав свет медија и новинара налази на „епохалној
раскрсници”,пасведобројнихпојединачнихпромишљања
добрихилошихстрананеминовнихпромена.

Неупитноједасемедијииновинариданасналазеуокол
ностимакоје значајномењајуцелокупанначинрадаипо
словања, алии самумедијскуиновинарску културу. Због
тогачудичињеницадачестонемадовољносвестиипред
узимљивостикад јеречоодносупрематимизазовима,те
да проблеме само увећава несагласје међу кључним акте
римаусветумедијаиновинарства–новинаримаионима
којисетекобучавајузатајпосао,научнимистраживачимаи
едукаторимаонихкојижеледасебавемедијскимпосломи
руководиоцимаи власницимамедија.БарбиЗелизер тако
ђесматрада„научнирадницинеобраћајудовољнопажње,
нитиимајуутицајанатоштаседогађанапутуизмеђуоног
какомизамишљамоновинарствоикакоонозаистафункци
онише”1.Констатује,стога,дановинарстводругачиједожи
вљавајусаминовинари,оникојисетекшколујузатајпо
саоионикојиихзатообучавају–онисуусталномсукобу
мислећидаонајдругинезнаштајесуштинскиважно.Она
затоподвлачиважностпитањакакосеодносимопрематра
дицијиновинарстваиштаутиченапроменуодносапрема
њој?Одговор би, чини се, истовременоморао водити не
миновномсуочавањусонимштоактуелниизазовидоносе,
подразумевајућиотпорпреманегативнимутицајима,алии
прихватањепозитивногпотенцијалакојиносетепромене;

1 Zelizer,B.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.25.
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уз нужан повратак изворном етосу новинарства који нас
обавезује да у средиште медијског функционисања, у це
лини,вратимооданостдавнопрокламованимновинарским
идеалима.

Заразумевањеактуелнихоколности,управојестоганеоп
ходно једнако увиђање глобалне важности улоге медија и
изворнихпринципановинарства,алииактуелнихпромена
упракси,акакобисмосхватилиипоследицеовихпроцеса
почитаводруштво.Самотакоможемоприступитии ана
лизитренуткаучијемфокусујесвеучесталијепитање–да
ли јеновотехнолошкареволуцијаорочилапостојањепоје
динихмедијаиобликановинарстваи(акојесте)којајеједи
ницамерењиховогопстанка?Стогајепотребнопокушати
ситуацију сагледати нашто је могуће комплетнији начин,
анаштоједноставнијипрезентоватипрактичнепоследице
утицајатзв.новотехнолошкереволуције.Крајњициљјесте
иувиђањеисправностипојединихпостојећихзакључака,а
какобисенатајначиномеђилииправциразмишљањакад
јеречобудућностиновинарскепрофесије,којајестеесен
цијасветамедија,везобзиранакојисеначинонпосматрао.
Наравно, без илузије да је могуће дати сасвим поуздана
предвиђања,алисажељомдасепонудикористандопринос
свакојсувислојдискусијинаовутему.

Уколикотопокушамо,чинисенужнимситуацијупосматра
тисадваосновнааспектаинатајначинанализиратигло
балне изазове и промене које новинарству доносе (већ су
донели) нове технологије и новимедији.Наравно, они се
несмејупосматратиизоловано,алије,уследњиховесложе
ности,ипакнеопходнодасештодетаљнијезахвате.Један
одначинаби,чинисе,могаобитипосматрањекроздимен
зије: 1.Мењања јавнефункције и утицаја новинара и но
винарства(информисањауопште),2.Мењањамедијскесва
кодневицеиорганизацијеновинарскогпосла.Првабитако
значилаонуекстернурефлексијуновинарства,односното
како оно утиче на промене у другим сферамаживљењаи
обратно,какосетепроменеодражавајунајавнуулогуно
винарства.Друга,пак,интернурефлексијупромена,одно
сноизменеупогледуначинарадановинара,захтевакојисе
предњихстављајуитогакакоихониреализују.Синтетизо
вањемтадвакорпусаможесемождадоћидовалиднихоце
наипредвиђањасмераукојимаћесесеновинарстводаље
развијати.

Тасинтеза,утисакје,водифокусукадимензијиуправљачко
уређивачкефункцијеумедијима,којајестеибиће(иакосе
точестозаборавља)кључнапопитањуњиховеоријентације,



126

СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ

начинарада,пословнеисвакедругеегзистенције,асамим
тиминачинанакојисеобављановинарскипосао.

Отрадиционалнојулозииактуелнимизазовима

АртурМилерјејош1961.године,говорећионовинама,за
писао да добра новина, у смислу публикованог садржаја,
значигласјавностикојисеобраћасамомсеби.Моћновина
ранеупитнопочиванатрадицијиипринципиманезависно
сти,објективностииистинитости,накојимајетапрофесија
изворно настајала. Квалитетни новинари, како оправдано
подсећаБери,истражујуиинтерпретирајусветоконас,па
јењиховаважностутомештоимајуфункцијуалармауслу
чајупокушајадасеправдаизврда–медијииновинариод
глобалногутицајакреирајуагендеидискурсукојемсету
мачетемеиповлачеконкретнипотезииуједносумостка
важниминформацијамаипојединцимакојибииначебили
недоступни широј публици2. Истичући ту моћ у грађењу
контекстаукојеммислимоирадимо,многипопутЏејмса
Карана3,постављајупитање–акозаистаутичунајавнедис
курсе,какостичуикористетумоћ?

Најпре је, стога, потребно сагледати глобалну (измењену)
позицијуновинарстваимедијаданасипокушајеадаптаци
је,аондаиперспективезадаљиразвој.Такоможемопри
ступити разматрању појединачних проблема кроз које се
могу посматрати промене које се увелико догађају. Кроте
(D.Croteau)истичедаанализапроменакојесеодвијајууну
тар медијске индустрије указује на неопходност њиховог
адекватногразумевања, јерсетакоможеразуметиицело
купнодруштвоукојемживимо4.Наиме,стањеуновинар
ствусвакакоосликаваицелокупнедемократскепотенцијале
друштва,па се стогаоцењуједањеговразвој „суштински
зависи од развоја саме демократије”5. Свака комуникаци
ја, како примера ради констатују Гоцини илиКрејг, одно
сно начин на који се реализује, заправо јесте рефлексија
околностиукојимајенасталаиносипотенцијалзапромену
тихприликакојесепотомодражавајуинадругедруштве
не области, јер је трансфер информација активан процес,

2 Berry,A.(2008)TheFutureoftheNewspaper:AMixedForecast,Webblog,
http://www.usc.edu/org/InsightBusiness/ib/articles/articlescontent/09%20
03%20Aaron%20Berry.html

3 CurranJ.in:DeBurgh,H.andCurran,J.(eds.)(2005)MakingJournalists,
London:Routledge.

4 Croteau,Din:Croteau,D.andHoynes,W.(eds.)(2005)Thebusinessofme
dia:Corporatemediaandthepublicinterest,London:SAGEPublications.

5 Dahlgren,P.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.153.
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с активнимчиниоцима, који се такођемењају саизменом
доступних,друштвенихсредставакомуникације6.Двостру
кооријентисанопитањекојесестогаморапоставитијесте
–какав јеновотехнолошкиутицајнаинформисањеикако
последице тог утицаја потом обликују демократију у тзв.
дигиталномдобу?

ЏонКин,примераради,излажућисвојконцепт„Демокра
тије надзирања”, полази од тезе да актуелни контекст по
словања,алииживљења,чинидасесвакивидактивности
одвијаутрцизамедијскомпажњомукојојнисупресудни
новацимоћ,већсвестотомедаједанашњисветделоме
дијскипосредованекомуникације,спорукамаувекодређе
нимрецепцијомпрималаца–упоређењусасветом„Репре
зентативне демократије” кад је комуникација била блиско
повезанасаполитикомиекономијомикадсеспекулисало
оизворимамоћиипоследицама,данасдолазимодотогада
нико није имун на утицајмедија7.Кин констатује да су у
новомедијскомсвету,тајновивиддемократијеиновиди
гиталнимедијизаправоусвојеврснојсинергији, јер јена
станакједнетакведемократиједиректноподстакнутновим
медијима.Оцене су, такође, да се, заразликуодконцепта
„Директнедемократије”,којисузаговаралитрадиционални
медији,уоколностимадигиталнедоминацијекреираформа
својеврсне„Екстремнедемократије”,каополитичкефило
зофије информатичке ере која ће заиста свима омогућити
даучествујуудруштвенополитичкипроцесима–тедаза
то„шансамедијаиновинарадаискористеовајтренутаки
адаптирајунапроменеучитавомдруштвузаправолежиу
њиховом капацитету да препознају разлику између та два
моделадемократије”8.

Резултат (погрешних) покушаја адаптације често су и не
квалитетнисадржајиусмереникаодбраниипромоцијипо
јединачних,анезаштитиипромоцијиширихдруштвених
интереса – такво, рђаво обављање новинарског посла је,
премапојединимоценама,управоједанодосновнихузрока
егзистенцијалнихпроблемамедијакоји се,дабиопстали,

6 Оценепреузетеизкњигe:Gocini,Đ.(2001)Istorijanovinarstva,Beograd:
ClioiKrejg,R.(2010)Onlinenovinarstvo,Beograd:Clio.

7 Keane,J.(2009)Monitorydemocracyandmediasaturatedsocieties,Grif
fith Review Ed.24: Participation Society, Griffith University&The author,
http://johnkeane.net/wpcontent/uploads/2011/01/Keane_griffith_review_ed
24_monitory_democracy_media_saturised.pdf

8 Van Engelen, A. (2007) Newspaper Editors’ Changed Roles, Емагазин
„Global Politic“, p. 2; http://www.globalpolitician.com/default.asp?23790
media
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морајувратитиизворнимначелима9.Примарнамисијамеди
јасвакакојестедаобјавеквалитетанпроизвод,ускладуса
тржиштем које настоје да покрију и нужним економским
интересом. Квалитетно новинарство, како многи подсећа
ју,почињетамогдесеидедаљеодагендесвакодневногин
формисањаианализирајуслучајевикојиутичунацелодру
штво.Значајновинарства,ауједноиснага,какооправдано
напомињеДеБерг, увеклежиу томештоновинари треба
дабудунависинизадаткаондакадсенеможемоослони
тинаинституцијекојесучестонепоуздане10.Основанасу
затостараупутствада јенеопходноприхватитидамедији
(иаконужнооријентисаникастицањупрофита)никаднеће
сасвимуспетиусвојимпословнимнамерама, аконетеже
публиковањуквалитетног садржајаи дабинајбољи савет
биодавишеулажуукреирањесадржаја,штоћеимсекроз
изградњудугоурушаваногкредибилитетаујавности,потом
вратитииуекономскомсмислу11.

Сведоци смо револуционарних збивања, а какве ће бити
последицеиновиобрасциновинарскомедијскогфункцио
нисањатешкоможемотврдити.Изтогразлогасматрамда
актуелнитренутактребапосматрати,пресвега,каоеволу
тивнуфазуикориститипотенцијалкојитехнолошкиизазо
видоносеупогледумогућихпозитивнихпроменазанови
нарствоимедије,алиидруштвоуцелини.Џенкинсистиче
предности актуелног тренда медијске конвергенције, оли
ченогусједињавањумоћиновихмедијаиувећањуинтер
акцијеконзументакојиистовременопостајуипроизвођачи
медијскихсадржаја,фокусирајућисеначетириконкретна
аспектаконвергенције: економски, технолошки, социјални
икултурни.Подтехнолошкимподразумевадигитализаци
јумедијскогсадржаја,економскисеодносинаинтеграцију
индустријезабавеумедијскиконгломераткојиконтролише
различите аспекте медијске продукције и резултате у ре
структурирање читаве културне продукције и новомедиј
скихактивности,акултурниновеобликестваралаштвакоји

9 Према: Stayn, E. F. (2008) New Trends and Challenges in the Interna
tional Media industries, Материјал презентован на конвенцији Asso
ciation for Education in Journalism and Mass Communication, Чикаго,
69. август 2008; http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so
urce=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aca
demia.edu%2F2761238%2FSocial_media_and_international_adverti
sing_Theoretical_challenges_and_future_directions&ei=fJ4zVO_oH
8rqOO3bgdAB&usg=AFQjCNEyVcBYDTpGCwx1KCs5XpkvwTSmg&s
ig2=BdFADwXULKwuELFd6Wbw&bvm=bv.76943099,d.ZWU

10Према: Де Берг, Х. (2007)Истраживачко новинарство: Контекст и
пракса,Београд:Clio.

11Willis,J.(1988)SurvivingintheNewspaperBusiness:NewspaperManage
mentinTurbulentTimes,ABCClio.
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проистичуизкреацијасамихпотрошача.Истичеидаакту
елнамедијска,новотехнолошкакултурапревазилазитради
ционалнеграницеспецијализацијеиомогућавадабилоко,
набилокомобликумедија,производисадржај,безобзира
на(не)постојањепретходнеобуке(тујеиизвориштеакту
елних расправа о дометима тзв. грађанског журнализма),
што значиидасвакокожелидасенанаучномнивоуба
витимтемамаморабитиутокусановиминформацијамаи
технологијама,атакоисапроменамаутомаспекту.Према
Џенкинсовоммишљењу,запотрошачесуважнијиемоцио
налниодрационалнихподстицаја,аучешћенајважније.Он,
међутим,туспрегутумачипозитивно,сматрајућидаоднос
измеђупотрошачаипроизвођача,посредованмедијскимса
држајима, заправо јестеполуга законтролукорпорацијаи
јачањегласапубликекојанатајначинједнакоможедадо
принесеширењуинформација–усржитаквогсветасутзв.
трансмедијииауторикојикреирајусадржајеуоквируњих,
јерсуониданасиалаткезакорпоративнеинституцијекако
биуспешнонастојаледаповећајуповерењепотрошача12.

Постер,посматрајућипроменеизазванеутицајеминтерне
та и новихмедија, запажа да расправе треба усмерити ка
основнојдилеми–хоћелисеинтернеткориститикаосред
ство за пласирање забавних производа попут својеврсног
забавногпаркаилићесекориститизапродајуразличитих
роба налик својеврсном електронском тржномцентру?То
питање заправо инсинуира важност теме квалитета нови
нарстваимедијскогпроизводауактуелнимоколностимаи
којеморабитиусредиштупроценадаљегразвојаипромена
којеноветехнологиједоносе,акакобисемогаопредвидети
иефекаткојићеиматиподосадашњеобрасцефункциони
сања.Постерконстатуједаначинзаанализутогпитањаза
правоводизаобилажењудиректнеанализетеметехнологи
јеипрвобитномпостављањупитањајавнесфере,односно
покушајудасепроцениукојојмериинтернетдемократија
можепостатисхватљивауњеномодносупремајавнојсфе
ри,каоипитањудалинаинтернетупостојијавнасфера,ко
јенасељаваикако?13

Наш задатак стога је, како упућује Лоример, да схватимо
битне елементе дигиталне ере и потом осмишљавамо за
конеиинституције који ћепомоћида се технологија раз
вијатакодакористодњепојавнуулогуновинарствабуде

12Jenkins,H.(2006)ConvergenceCulture:WhereOldandNewMediaCollide,
NewYork:NewYorkUniversityPress.

13Poster,M.(1995)Cyberdemocracy:InternetandthePublicSphere,Irvine:
University of California, http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.
html
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што универзалнија14. Наиме, новотехнолошка револуција
сенајчешћетумачидвојакосааспектаперспективепода
љуегзистенцијуновинарстваимедија–каомогућерешење
(примераради,каопомоћефикаснијемпутудочиталаца),
алиикаоузрокпроблема(нијебезоснованискепсаувези
састварнимповећањемпубликесапаралелнимпубликова
њемсадржајанадигиталнеплатформе).ЛокменЦујитако
напомиње да „технолошки развој не значи нужно и пози
тивнуприликузановинарствоидаморамоводитирачуна
отомештаданасподразумевамоподновинарством–дали
гадоживљавамокаоинституцијусасвојимправилимакоја
обликујусамупраксуипритомсепитамокакотехнологија
утиченатоилиподтимпојмомподразумевамоскупвред
ностииначелакојимтребатежитиуновинарству?”15Мано
вичјерелативнодавнозапазиодакретањекатзв.метаме
дијскомдруштвурезултираирециклажомсадржајауместо
креирањанових,аваљанапоменутиида,сдругестране,UK
Googleса500запосленихимавишеструковећипрофитод
читавогБибисијa16.Многисе,попутНаталиФентон,баш
зато оправдано питају и да ли нове технологије истински
ревитализујујавнусферуилисуновикомерцијалниалатиза
производњубројнихмедијасумњивогквалитета,папоста
вљајупитањедалисеобразацновинарствамењанаштету
саме природе информисања или нови медији омогућавају
новинаримадањиховрадбудеквалитетнијиидоносивише
користипојавност?17

С једнестране,интернетсечестодоживљавакаопростор
безобалностиупогледудосадашњегпостојањавременских
ипросторнихограничења,пасезатоглорификујењеговаде
мократичностоличенауаутономностиодразличитихврста
екстерних притисака и лимита.Фидлер као највећу вред
ностновихтоковаинформисањаикомуникацијевидиефи
касностимогућностселекцијеиизбораинформација,каои
могућностстицањаувидауефектетихинформацијаијача
њедвосмерногтокакомуникацијеиосећањаблискости,без
обзиранафизичкуудаљеност.То,премањеговоммишљењу,
ојачавакорисникедазадржевезеиконтролусасвимсво
јимактивностимаипоредтедистанце,докпосебнаважност

14Lorimer,R.(1998)Masovnekomunikacije,Beograd:Clio.
15Tsui,L.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:Ta
bloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.5356.

16Наведенопрема:Кљајић,В.(2012)Интервју–интерпретацијаијавни
дискурс,материјалпрезентовантокомпредавањауоквирудокторског
курсаТеоријановинарскихжанроваијавнидискурснаФакултетуполи
тичкихнаука,јануар2012.

17Fenton,N.(2010)NewMedia,OldNews,Journalism&Democracyinthe
DigitalAge,London:Sagepublication.
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лежиутомештоноветехнологиједоносенеограниченумо
гућносткреацијеновихплатформиитоковакомуницирања
иинформисања.18Фентонсматрадарезултатмедијскеегзи
стенцијеуновонасталимоколностимаморабитиинаучно
испитивањетогазаштојеновинарстводанасважнијенего
икадараније,атакоипротивречностиизмеђупотенцијала
којидоносеноветехнологијеиограничењакојеносисло
боднотржиштеикорпоративнамоћ.Тозначииусмеравање
актуелнихдебатаобудућностиинформисањакаанализина
чинанакојићедруштвобитиинформисаноиусмераваноу
околностимаукојимаданасфункционише,попутетичких
проблема.

Наиме,сдругестране,чињеницапознатаготовосвима је
стеитадајеинтернетдонеобројнепромене,алидаипак
и даље није сасвим јасно како он мења ствари и шта је
производинтеракцијеновихтехнологија саполитичкими
економским утицајима. Деузе разматра улогу појединца у
оквирима новинарства у светлу новонасталих околности,
објашњавајућиначинфункционисањамедијаданас(попут
капиталистичкогмоделапословањаинастанкатзв.редак
цијскогдруштва)којиутичунатодасесвакоможеназва
ти новинаром и настоји указати на негативне последице
тихпроцеса,попутотпуштањановинара. Закључуједа се
наосновуанализепонашањаможедоћидоналазаоширем
контекстуукојеммедијифункционишу,азбогтогаштосе
данасвећинаиницијатива„филтрира”утицајемуредникаи
власникамедија,идеолошкихоквираисл.Наосновутаквог
(истинаредукционистичкогприступа)онконстатуједа„мо
гућностзапозитивнепроменеивећукреативносткојуда
јуноветехнологијебивачестопраћенаограничењимакоје
носетиутицаји”.19

Данасјетакоитекакоочигледанипарадоксдасепрезен
тујезначајновишеинформацијанегораније,алидасемање
знаосуштинскимпроблемима,јерјеимноготежеозбиљно
обрадитиједнутему,адасетонеодразинегативнонапа
жњупреманекојдругој.Стогаинечуденереткеоценеда
живимоусветукојизависиодквалитетногинформисања,
којегје,ипак,свемање.Својупопуларност,новимедијицр
пе,пресвега,иззабавногкарактерасвојихсадржаја,њихове
интерактивностиидинамичности.То,међутим,можезна
читииповршностинемогућностразумевањасуштинских
проблема.Онлајнчитаоциданасуједноиконтекстуализујуи

18Према: Fidler, R. (1997) Mediamorphosis: Understanding new media,
London:SAGEPublications.

19Deuze,M.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.8298.
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дајудинамикуинформацијама,алиипакгубеосећајзаисто
ричност.Тоутиченаважностинтерпретацијеинформације,
којуимедијииновинариморајуувидети.Наиме,публику
данаснећеизненадитиизворнаинформација, јерсу јевећ
прочиталинегденаинтернету,алиониодновинараочеку
ју да им укажунањену важност, (не)истинитост и значе
ње. Превише информација засигурно води и својеврсном
отуђењуивећојдистанцичиталацаиаутора.Новимедији
ипакнисунепријатељи,већсавезнициновинара,јерсупу
блика,издавачиимедијскирадницизаправоданасдеоисте
(виртуалне) заједнице. Дигиталне платформе могу донети
ипреокретпозитиванпочитавсветновинарстваимедија,
уколико,какоподвлачиТјел,заједноеволуирајудостепена
накојемћеразвејатисумњеусвојкредибилитетипоузда
ност–што значиипревазилажењеприсутног јазаизмеђу
аутораичитаоца,собзиромнаосновнуинепобитнучиње
ницудајеузмоћинтернета,потенцијалновинарадаутичу
на јавнидискурсогроман20.Наиме,новинарствоу смислу
својихпраизвораобјективностиинезависности,ипакида
љејестенајбољаалатказаконтролумоћника.Новимедији
иммогупомоћидасењиховгласбржеидаљечује,апре
засићеностинформацијамасамоувећавамоћновинарачија
функцијаијестеуодређивањузначајаинформација,интер
претацијиидавањусмислатомобиљу.Тојеиосновнизада
такновинарстваимедијагенерално,алиданасмождајоши
вишенегоикадпре.

Свакодневицауогледалу–далијекриза
новинарстваистоштоикризамедија?

Многи утицајни теоретичари, попут Павлика, оправдано
сматрају да се новинарство имедији данас налазе на нај
значајнијојпрекретнициуисторији,јерћерасплетидаљи
развој трендова као што је глобализација информисања,
мултимедијалностиинтерактивност, директно утицатина
токакоћеубудућеизгледатипосаоновинара,организација
пословањамедија,алииулогајавностиупроцесупримања,
креирањаиширењаинформација.Уактуелнимизазовима,
Павликвидипозитивнушансуизаступатезудаћеактуел
не промене помоћи новинарству имедијима, омогућивши
бржеиквалитетнијеистраживање,прикупљањеипублико
вањеинформацијаитакоповратитипољуљаноповерењеу
медијеиновинареујавности.Тозначиинизпитањаважних
затемуопстанкановинарстваимедијаутрадиционалним

20Thiel,S.(1998)TheOnlineNewspaper:APostmodernMedium,TheJournal
ofeletronicpublishing,http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/textidx?c=jep;vi
ew=text;rgn=main;idno=3336451.0004.110
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формама, попут савремене организације функционисања
новинскередакције,образовањаирадановинарау21.ве
ку21.Крејг је једанодмногихкојиистичуинтерактивност
као основну одлику и предност дигиталних медија, али
уједнонаглашаваиважност тогада сеновинариистовре
мено,поредулогепроизвођача,морајустављатииупози
цију конзуменатаинформација, јер такоимају и критичку
дистанцупремасадржајимакојисекреирају–онуказујена
важностјезика,селекцијуинформација,брзинупубликова
њаичињеницудаданас,објављивањемсадржајанезаврша
вапроцес,већтекпочиње.22

Бројнепојединачнеопсервацијезаправозначедасенесме
губитивреме,већдасеуправосауправљачкоуређивачког
аспектамораусмеритикапроналаскустратегијакојебимо
гледазначеуспехуновинарскоквалитативном,алиифи
нансијскомсмислу.Тајпут,јасноје,значиинуждуизградње
стабилнебазепублике,којасе,пак,градииувећавапозна
вањем тржишта, препознавањем прилика и унапређењем
задовољствачиталаца.Упраксисе,међутим,стремећика
томциљу,одабиромпогрешнихстратегија,честопостиже
сасвимсупротно.

Наиме,различитиизазовиутичуначитаводруштво,ата
коинаоквирукојемфункционишумедији,пасеуглавном
дајеприоритеттржишномуспехунауштрбпоштовањаиз
ворнихпринципа.Новинарисутакочестоонемогућенида
поштујусоцијалнопожељневредностипопутистинитости,
објективностиинезависностикојисуидеаликојиматреба
датеже.Медијскаегзистенцијаутаквимоколностимаутиче
ина „увећањенездраве компетицијемеђуновинарима за
раддобијањаиличувањапосла,уместопотражњезаквали
тетнимрадницима,штоводиконтинуираномдеградирању
новинараиогледаумањимплатамаивећемосећајунеиз
весности”23.Многимедијисузатосрединесалошоматмос
феромукојој се гушипрофесионалност,паотудмождаи
тодасеновинаритеретезатзв.кризумедија,иакотоније
изворноњиховакривица.

То нас уједно доводи и до оног суштинског елемента
(управљачкоуређивачке карике), која јесте везивно ткиво
дваранијенаведенааспекта–јавнеулогеновинарстваиин
тернеорганизацијеновинарскограда.Утом„ткиву”крије

21Pavlik,V.J.(2001)JournalismandNewMedia,NewYork:ColumbiaUni
versityPress.

22KrejgR.nav.delo.
23Deuze,M.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.90.
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сеисвојеврснаварка,чијеувиђање,утисакје,можепомоћи
јачањуулогеипозицијеновинарстваданас, алиистабил
ности егзистенције угроженог дела медијске индустрије.
Наиме,свакодневноможемочутиипрочитатиконстатаци
једаулога,пресвега, тзв. традиционалнихмедија (штам
па,радио,телевизија),алиисамогновинарствауизворном
смислу, данас морају бити редефинисани. У савременом
друштвунамјеипакидаљеитекаковажнатрадиционал
наутемељеностмедијанапоштовањуновинарскихидеала
истинитости,објективностиинезависности.Важносттакве,
фундаменталнеулогемедија,јеизраженауследсвесложе
нијесвакодневице,аупитнојеиусмерењеновихмедијабез
тема које и даље покрећу традиционалнимедији.Неизве
сностњиховогопстанкадонелаједијагнозуокризимедија,
којасенеоснованопоистовећујеисаоценама(лаичким,али
инаучним)окризиновинарства.Кризасетумачиикаона
говештај нестанкапојединихмедија (пре свега новина), у
формиифилозофијинакојимасудосадаегзистирали.Да
ликаосмишљенадиверзијаилиуследнезаинтересованости
инемогућностидасестекнеувидустварнеузрочнике,али
оноштојеуочљивојестедатајпокушајизједначавањаводи
томедасекривцитражемеђусамимновинарима.Фокуста
квихпроценајеипакудаљенодоквираукојимасепроблеми
морајуразматрати,јерсенајпремораистражитиулогаоних
на врху хијерархије (менаџмента и уредништва) и ефекти
њиховоградапорадновинараимедијскипроизвод,алии
финансијеиуглед24.Справомсеоцењуједајекризапосле
дицанеуспехадасеуновимоколностимаизнађуадекватни
моделииомогућеусловизапрофесионаланрад.25Кризасе
стогаолакопреводиу„сумрак”новинарскепрофесије.Да
лијеипакречопроблемимаискључивоунутартепрофеси
јеилионеминовномнестанкупојединихобликамедијског
функционисања и неизбежним променама у филозофији,
илипакофазиуеволуцијимедијскогтржиштауцелини?
Чинесеоправданиминереткеоценедаможемоговорити
ионестанкупознатихелитистичкихпретпоставкичувеног
Gatekeepingконцептаипотребиусвајањановефилозофије
медијскеиндустрије.Потребнојезато,какосечестонапо
миње,замислитиикакосепресамодеценијуразмишљало

24Натоупућујуиконстатацијеурадовима:Беговић,Б.(2002)Медијиу
транзицији:Економска анализа, Београд:Центар за демократске сту
дије,и:ChanOlmsted,S.M.in:Albarran,A.B.,ChanOlmsted,S.M.and
Wirth,M.O.,(eds.)Handbookofmediamanagementandeconomics,Mah
wah,NewJersey:LawrenceErlbaumAssociates,p.161180.

25Попут констатација у делима: Korni, D. (1999) Etika informisanja,
Beograd:Clioи:Gade,P.J.(2004)Newspapersandorganisationaldevelop
ment:managementandjournalistperceptionsofnewsroomculturalchange,
JournalismCommunicationMonographs6(1)Spring,р.355.
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оономштоједанасреалност,јерћеиускородоминантни
битиониаспектикојисувећданасту,акојихуглавномни
смосвесни.Наиме,иакоједанасмедијскибизниснеспорно,
пресвега,дигиталанисвејемањеместазаонекојитојош
нисуувидели,питањеједалиуспевамодасагледамоком
плетнусликуиштасемењаустратешкомразмишљањуако
топокушамо?Чинисе,тако,дасеидигиталнемиграције
ипакнеодвијајутакобрзокаоштосечестомисли,јерис
траживањапоказујудаослањањенатрадиционалнемедије
итекакопостоји,алиидајепубликанамедијскимсајтови
мамањанегоштонамсепрезентујеионогштоиздавачии
оглашивачимисле.

То, наравно, не брише доминацију дигиталног пословног
модела.Самимтимсенемењајунипотребе, јер јечиње
ница да су тиражи и новац од оглашивача све мањи и да
ситуација указује на то да се традиционални обрасци по
словањаурушавају.Многи,попутКлејаШиркија,пак,ис
тичуданијеистинадамедијскаиндустријанијенавреме
предвиделасакаквимизазовимаћесесуочитиугодинама
које судолазиле.Промашилису,међутим,дапредвидеда
ћеседогодитисасвимсупротноидачитаоцинећепристати
наоноштоимсесервира,већдаћесеразличитисадржаји,
чијиауторичестоинисупознати,мултипликованоширити
мрежомбезмогућностиконтролеидаће(штојезабизнис
аспектнајважније)трансферобрасцаоглашавањанаинтер
нетубитикомерцијалнонеуспешнији–кадасетајсценарио
десио,догодиласеикриза,аосновнипроблемјештонинај
бољипознаваоцинемогудапредвидештаћеседогађати.26

Динамика тржиштаодвија сеу троуглукојичине следеће
димензије:Медији–Медијскипроизвод–Читаоци.Меди
ји су својеврсне „произвођачке” компаније и инвестирају
укреирање,уређивањеипубликовањесадржајакоји јесте
њиховосновнипроизвод.КетринЗалескиизTheHuffington
Post,сумирајућиштановетехнологиједоносезановинар
ство,истичедасекрећемокастварањуокружењаукојемће
семедијскипосаофокусиратинаодабирипраћењежеља
конзумената.27Неопходнојестогасталнопраћењетрендова
укреирањуипубликовањуинформација,упогледуначина
накојисеселектујуинформације,мењајуформеиконтек
стуалноусмеравасадржајподутицајемактуелнихизазова.

26Shirky,C.(2009)Newspapersandthinkingtheunthinkable,Webblog,http://
www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapersandthinkingtheunthinka
ble/

27Према:UniversityofPennsylvaniaReport,TurnthePage:What’sNextfor
Publishing?, Knowledge Wharton, http://knowledge.wharton.upenn.edu/
specialreport/turnthepagewhatsnextforpublishing/
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Утим,темељнимаспектимамедијскогпосла,сасвимјасно,
најважнијајестеулогановинарскепрофесије.

Сдругестране,данасочигледноприсуствујемотранзицији
несамоодпапирнихкадигиталниммедијима,већиодин
формисања о свему, ка оному оквиру конкретне области.
Тајтренд,засада,нијепраћенадекватнимбизнисуспехом,
пресвега,јердосадашњивидоглашавањауштампи,ипо
ред пада, и даље доноси процентуално много већи новац
одоногнасајтовима.Сдругестране,уследпредностикоје
нуденовимедији,публикатрадиционалнихмедијасеоси
па,пасуприморанидаулажуудигиталнеплатформеуна
дидаћеосмислитимоделкојићеимдонетифинансијски
бенефит.Стогаинечудеоценедаинтернетнудишансуза
опстанак,јерселидбанадигиталнеплатформезначимогућ
ностумањењатрошкова(бројарадника,штампе,дистрибу
ције...).Свеби,међутим,билоидеалнодаинтернетоглаша
вањедоносипроцентуалнобарприближнузарадукаооно
уштампи.Удигиталнојеримедијичестосносетрошкове,
док профит иде другим врстама компанија (маркетиншке
агенцијеидругеврстепосредника).Основнипроблем,ипак
сунеразумнепроценежељеногпрофита,формиранепрема
ранијојтржишнојслици,каоитоштосе„настањегледаиз
углаконкретнекомпаније,анеизуглаглобалнеиндустрије,
пајеичитавмоделтогаштановинеданасјесуусуштини
погрешанипредстављаповратакуерутелеграфа”28.

Наиме,уциљуодржањаирационалноциљанепрофитабил
ности дуго се предузимају разнемере смањења трошкова
(отпуштања,мањиутрошакнаистраживања...)штосеодра
жаванаорганизацијуновинарскогпосла,алиинаквалитет
и губитакпублике, самимтиминаодлазакоглашивача, а
такопарадоксалноинагубитакпрофитаисредставазафи
нансирањеквалитетногизвештавањаипопуларности,што
узрокује нове одласке оглашивача.Проблем на који се не
обраћадовољнопажњејеитоштовећинапубликујегото
воистесадржаје,нивелишућиуређивачкуполитикупрема
конкуренцијиитренутнимпотребаматржишта,штојеод
разнеодговорностиигенералненеефикасностименаџмента
који тежећиунификацији, заправобежиодсвакеодговор
ности. Бошковски констатује да је то резултат три проце
са:1.утицајаинтернетновинарстваи тогадасеу сваком
тренуткуможедоћидоинформацијеобилочему,паиото
мекакоконкуренцијареагујенапојединевести,2.промена
које су се догодиле спонтано када се претходно наведени

28Farhi,P.(2005)ABrightFutureforNewspaper,AmericanJournalismRevi
ew,p.2,http://www.ajr.org/article.asp?id=3885
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процеспоклопиосастрахомуредникаприодлучивањуко
јиминформацијамадатипредности3.материјалниутицај
новихтехнологијасенесумњивоодржавапорадмедијаи
у инфраструктурном смислу.Он је, стога, такође један од
онихкојиконстатујусвојеврснипарадокспаданас„обиље
медијаимедијскихсадржајазначиимањеконкретнихин
формацијаиистинскихсазнања”.Резултатјезаправотода
је„великибројмедијапосвећенизвештавањуоистојства
ри,наистиначин,узупошљавањевеликогбројаљуди–за
товреме,бројнетемеостајунепокривене”.29Таквапракса
засигурно не доприноси квалитетном информисању. То је
заправопарадоксикругкојисеморапрекинутиитујеите
каковажнаулоганајодговорнијихмедијскихактера.

Улогамедијаиизазовискојимасесусрећуучинилисуак
туелнупословнукризуунутарвеликогделатеиндустрије
посебноважномтемом.Бројнасутумачењаипредвиђања
забудућност,асложеностоколностиучинилаједасесвет
медијаиновинараналазинаепохалнојпрекретнициинео
пходнесуфундаменталнепроменекаконебиводилекраху,
већпокушајудапојединиаспектиизазовапослужекреира
њу здраве основе за ревитализацију медијске индустрије.
Кризамедијасе,међутим,честоизједначаваскризомнови
нарства,штонијеадекватнотумачење.Кризановинарства
може бити само последица утицаја других, суштинских
фактора,алииузрокновихпроблема.Најпресеморамоза
гледатикаулозинајодговорнијихпојединаца(директории
уредници),јерсуштинскиизазовлежиупроцесууправља
њаресурсима (новцем,људимаиинформацијама).Наиме,
актуелниизазови,пресвега,изуглановотехнолошкихпро
мена,неспорносеодражавајунамедијеиновинарекојисе
морају прилагодити, али кључну улогу у адаптацији има
управљачкоуређивачка структура која мора пронаћи аде
кватнемоделе и стратегије.Мере које се тренутнопреду
зимајуутомсмеру,ипак,нереткорезултирајууређивачким
активностимаисадржајимакојизначеиотклонодтзв.ква
литетногновинарстваинедоносерешења,већновепробле
ме.Стогаирешењатребатражитиутомраму,новимпри
ступомкоји,наравно,моратежитиекономскојстабилности,
алиичувањутзв.квалитетногновинарства.

Можемосе,чинисе,сагласитисаоценомКлејаШиркијада
намданаснисунеопходнитрадиционалнимедијипосеби,
већновинарствокојеизворнозаговарају,идабашзатоовај
тренутак треба посматрати као еволутивнуфазу, у светлу

29Boczkowski,P.J.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJour
nalism:Tabloidization, Technology andTruthiness,NewYork:Routledge,
p.5667.
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потенцијалазапозитивнепромене,амоделзановуфазуме
дијаиновинарства значиобиповратакизворнимпринци
пима и оријентацију ка самом садржају,што подразумева
квалитетно извештавање, правилну селекцију и адекватно
публиковањесадржаја.Управотакосеможеградитиикре
дибилитетистабилнабазапублике,асамимтимиосноваза
стабилнуегзистенцијумедија.

Кадсетакосагледајуствари,важностулогемедијскогме
наџментапостајејасноизражена.Новинарствоимедијисе
свевише,каконапомињеГилмор,фундаменталномењајуи
разликујуодјошувекдоминантнихмедијскихолигархија,
пајезатонеминовноиприлагођавање,јерсеусупротном
нестајесасцене–неопходнојеодустатиодконцептакон
тролезарадразумевањаоногучијемсредиштусуангажман
иинтеракција,јерљуди,какоисправнозапажаистиаутор,
вишенисупасивнамаса,већимајусредствадамедијекре
ирајупосвојојмери,акадажеледабудусамоконзументи
имајувећиизборнегодосада.Менаџментиуредништвосе
затоморафокусиратинаразвој,аненаконтролу30.Финкје
давнонајавиодадолазидобровремезаонекојинаправи
начинумејудаутичунаразвојзапосленихимедијакакоби
сеприлагодили,докћедругинеминовнопропадати.31Број
насумишљењадајепитањеуспешностиактуелнетранзи
цијеикреирањановогмодела,заправопитањеуспешности
менаџментаиуређивачкеполитике,односноквалитетано
винарстваимедијскогсадржаја.Темаодговорностименаџ
ментаиуредништваје,међутим,честоудругомплану,што
резултира малим бројем података прикупљених релевант
нимистраживањима.Њиховаулогаиактивноститакооста
јусасвимнеодређени,безпостојањанормииобјективних
вредноснихоквира,штоводисвакодневнојимпровизацији
ибројнимманипулацијама.Примарнаодговорностменаџ
ментаусмеренајекапостизањуорганизационихциљеваи
ефикасном коришћењу ресурса зарад увећања профита и
испуњењаобавезамедијапремајавности.32Тајдругиаспект
одговорности се, међутим, често занемарује зарад борбе
запрофит.Променапословнелогикеможебитиипочетак
решења.Нова пословна парадигма, пак, подразумева „но
ворадноместоименаџменткојимораиматидругачијеве
штинеикреиратиновестратегијекакобиискористилипуне

30Gillmor,D.(2006)WetheMedia:GrassrootsJournalismbythePeople,for
thePeople,Sebastopol,California,O’ReillyMedia.

31Према:Fink,C.C.(1987)StrategicNewspaperManagement,McGrawHill
Companies

32Исто.
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капацитете запослених”.33 Истраживања показују да већи
нановинара задовољствопремапослудоводиу везуи са
доживљајемпословнихциљевакојенадређенидефинишу.34
Оправданосеистичеинужностпобољшањабалансанали
нијиновинариуредницименаџмент,јернедостатакоргани
зацијеипланирањаводилошеммедијскомпроизводу.35

Времеданасидефинитивнопостајенајутицајнијифактор,
ане садржај, којинадигиталнојплатформипродаје визу
елниефекат,анеквалитет.Уредници„пакују”вестдабу
депријемчиваширојјавности,паупрвомпланувишени
суновинари,којисуданасчесто„жртве”инестајунади
гиталним платформама. Такмичећи се с конкуренцијом у
брзини, новинари (медији) често заборављају на важност
самогсадржајаиконтекстуализацијеинформације.Неизве
сно,свакако,јестеитодалићеквалитетсадржајауокви
ру дигитално оријентисаногмедијског света бити увекна
потребномнивоу?Карануказујенаоколностиукојимано
винарствоегзистира,контрадикторностиизмеђукултураи
облика едукације новинара, што скупа подвлачи важност
питања–какосепостајеновинар,какосеправивестика
квесупотометичкеимпликацијетих,чинисе,суштинских
процесазановинарство?36Елџејноправданонаглашавадаје
неопходнаипроменапрофилановинарау21.векукојимо
рајубитиспецијализованогзнања,врхунскекомпјутерско
техничкеписменостиисасвимслободниусвомраду,докје
Гејд,узимајућиуобзирпочетакпроменаумедијскојинду
стрији,истицаодамедијиимајупотребузановинаримараз
личитихособинаивештина,спремнихдабудудеотема.37
То,истичеон,указујеинапотребузановомврстомобра
зовањановинара.Он,међутим,истичеиважностстварања
адекватнихусловазарадновинара„мираислободекакоби
моглидастварајуреволуционарнеприче”.Кавамототакође
напомињедановинариморајуиматиширокспектарзнањаи
вештина,истичућиизначајдигиталногновинарствакојесе

33Daft,R.L.(2003)Management,Australia:ThomsonSouthWestern,p.3.
34Према:Beam,A.R.(2006)JournalistsandtheWorkplace:HowOrganizati

onalGoalsandPriorities,Inf.Journalism&MassCommunicationQuarterly,
Vol.83,No.1,p.169185.

35Peters,S.L.(2004)Managingnewsroomemployees,Aguidetosolvingcom
monpersonnelproblems,Evanstone:MediaManagementCenterNorthwe
sternUniversity,http://mediamanagementcenter.sectorlink.org/research/ma
nagingemployees.pdf

36Према:Curran,J.in:DeBurgh,H.andCurran,J.(eds.),нав.дело.
37Према: Elgan,M. (2012)The newspaper industrymust change, or beco
me yesterday’s news, Computer World; http://www.computerworld.com/s/
article/9225512/The_newspaper_industry_must_change_or_become_yester
day_s_newsи:Gade,P.J.нав.дело,стр.355.
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развијаиотварановемогућностизаупотребуусмислусаме
професије,алиипотенцијалнезарадемедијскихпредузећа.
Наглашаваи важностуспостављања стандардаиодговор
ностиуновинарскомпослу,указујућинапроменеупогледу
креирањавести.Кориснаје,стога,иМејеровасугестијада
биобученостмедијскихрадникаубудућемораладасесер
тификује.38Многисматрајудановимедијидоносеиприли
ку„новимлицима”,докдругиистичудатимедијичестоне
омогућавајучитаоцима јасноразликовањеврстаинформа
ција.Хоџсонзапажаутицајтехнолошкогнапреткананове
техникеприкупљањавести,настанакновогстила,језикаи
начинакреирањавести,планирањаувези саначиномпу
бликовањасадржајаидизајнастрана,каоирекламирањаи
комерцијалногаспектафункционисања,докМолподсећада
новетехнологијесвакакоолакшавајуистраживања,алису
теинформацијесадсвимадоступне,пајесамимтимвећаи
контрола.39Тосеможедоживетиикаоосновнипозитиван
подстицајквалитетномновинарству.

Уместозакључка:управцустратегијаза
будућносткојувећживимо

Генералнапроценакојаданаспровејавајестетадаћеулога
медијаидаљебитиистаиуоквиримадигиталнихплатфор
ми,алићеновинарствоморатидасетрансформише.Процес
селекцијеинформацијаипубликовањасадржајаћесемора
тисвевишеприлагођаватипотребамапублике, јерћеуре
ђивањебитиусклађеносчиталачкомнишом,алићенови
нарствоморатибитиозбиљнијеихрабрије,иакоћемедији
биватисвесубјективнијииидеолошкиодређенијиусвојим
политикама.

Управонатојвододелницијестеизамкакојаможеодвести
„прилагођавању” које значижртвовање квалитетног нови
нарства,зарадпривиднеегзистенцијалнестабилности.Из
весноје,наиме,какооцењујеЕлџејн,дамедијиускоронеће
битидоживљаванисамоусмислупроизводњесадржаја,већ
каобрендовиупогледуинформисања–newsbrands(2012).
Акојеречотрендовимаидаљојусмереностиновинарства,
оправданимсечинеиоценедабудућностлежиуфокусуна
локалнеиускоспецијализованетемештоможеводитиде
мографској сегментацијимеђумедијимаилимонополуна
локалнимтржиштима.Бројнису,наиме,примерионихкоји

38Meyer,P.(2009)TheVanishingNewspaper,SavingJournalismintheInfor
mationAge,Sec.edition,Columbia:UniversityofMissouriPress.

39Према:Hodgson,F.W.(1996)ModernNewspaperPractice:Aprimeronthe
press,FocalPressTaylor&FrancisGroupи:Мол,Р.Ш.(2013)Новинар
ство,Београд:Clio.
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сууспелидасеадаптирају,апредвиђаседаћеопстатиони
којилокалневестиучинеглобалнодоступнимиважним,а
даћеновинариангажмантражитиуукрупњенимконгломе
ратима или тзв.фриленс подухватима које би онифинан
сирали.40 То је и наговештај фундаменталне реконструк
ције новинарства, о чему пишуШадсон илиНилсен.41 За
позитиванепилогје,ипак,неопходнаиконкретнаподршка
друштва, како би заједноискористили тренутак и креира
лиосновуразвојанове,одговорнеулогеновинараимедија.
Оправдан је, међутим, и страх који износи Гилмор, да се
тонећеостваритијерћемедијскекорпорације,усарадњис
центримаполитичкемоћи,упроцесуслабљењамоћиикон
тролеприбећиувећањуконтроленовихмедијаизаједница
уоквируњих.Новинариимедијизато,каконаглашаваБо
шковски„морајуизновадаствореиндустрију,напуштајући
илузијеинебежећиододговорности”.42

Ширкиоцењуједасадоминацијомновотехнолошкихмоде
лаинформисањаипословањадолазиивремекадасемора
мосуочитисапоследицаматогаштарадимоижелимода
постигнемо–захваљујућиновиммедијима,купцисудеоак
тивнихгрупакојесеформирајуинестајубрзокаоодговор
напотребеиинтересепојединацаунутарњих–тоје,уједно
иприлика да сепојачајуњиховепоруке, алиипретњада
групанеприхватипонуђенупорукуистратегијуисамакре
иранеопходнисадржај.Актуелнепромене,онуистовре
мевидиикаокључзаизбегавањепретње,алиимогућност
дасетаприликаискористи–тврдидасуинтернеталатке
довољнофлексибилнедаобликујуразличитеврстеквали
тетнихмеђуљудскихидруштвениходноса.Једнаоднајче
шћеупућенихкритикатезамаовогпопуларногауторајесте
усмеренакањеговојпремисидасупојединцизаштићенији
имоћнијиуоквиримашироких,виртуалнихзаједницаида
акоихјевишеукљученоуоноштораде,ондатосамимтим
постајеважније.Таквикритичариновомедијскоумрежава
њепоистовећујусапринципомруљеиуказујунанегативне

40Shirky,C.(2009)Newspapersandthinkingtheunthinkable.Webblog,http://
www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapersandthinkingtheunthinkable

41Према: Schudson, M. and Downie, Jr. L. (2009) The Reconstruction of
American Journalism,Columbia JournalismReviewhttp://www.cjr.org/re
construction/the_reconstruction_of_american.php?page=all иNilsen,K.R.
(2012)TenYears thatShook theMediaWorld,ReutersInstitute,https://re
utersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/Working_
Papers/Nielsen__Ten_Years_that_Shook_the_Media.pdf

42Boczkowski,P.Jin:Boczkowski,P.J.andDeSantos,M.(2007)Whenmore
mediaequalslessnews:PatternsofcontenthomogenizationinArgentina’s
leadingprintandonlinenewspapers,PoliticalCommunication,Vol.24,Issue
2.Florence:Taylor&Francisи:Shirky,C.нав.дело.
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последицекојепојединциунутартихзаједницатрпе,аве
ликинедостатаксвакакојестеинеобраћањепажњенаин
форматичкуписменостиочигледнопостојањедубокогди
гиталногјаза.43

ИзтогразлогајекориснаанализаЏулијенЊутн,којаупра
восвредносногаспектапокушавадаукаженамогућности
којетехнологијадоносиновинарству,акојејошнисумате
ријализоване.Тепредности,оцењујеона,огледајусеутоме
дабисе,услучајуњиховогкоришћења,новинарствомогло
наметнутикаоглобалнимоделпродукцијезнањаикључза
формирањемишљења.Онаакцентујеважноствизуелнепо
рукеианализетогакакомозаксублимираинформацијекоје
прима,астогаистратегијазатокоји јенајбољиначинда
сеинформациједистрибуирају,алиузнагласакнанеопход
номпоштовањуидеалановинарства.Запажадатехнологи
ја,уследбројнихпропуста,новинарствозасадмењауглав
номунегативномсмислу.Тосе,премањеномсуду,догађа
јерсепотенцијалнекористинаправиначининепостоји
критичкоразумевање„новогума”пасенеразвијајупраксе
продукцијесадржајакојићеистовременоутицатинаемо
ције,алиинаразумпублике–тобизначило„увиђањефун
даменталне улоге новинарства у креирању друштвене ре
алности”.Новинарствозатомораприхватитипроменекао
позитивнуприлику,аонадајетриупутствазадаљиразвој.
Премапрвомсеморајуосмислитиновиначиниза„причање
прича” којибиукључили анализу тога какомозакреагује
насадржаје;другосеодносинатодаморамопроширити
оквиреновинарствакакобипренеликомплетнусликукоја
биукључилаиалтернативненаративеитрећекојекажеда
морамоводитирачунаоистраживањиматогакакоосвојити
изадржатипажњупублике–оваупутствадоживљаваикао
пут кабољемновинарствукоје обогаћујеи ангажује већи
бројљуди,акојесеможеостваритисамоуколикокреирамо
садржајекојиангажујучитавум,узпоштовањеистинекао
врховногкритеријумауобављањутогпосла.44

Акопокушамодасумирамонеколикосувислихпредвиђања,
можемо се најпре осврнутинаЕндрјуза који јемишљења
„даћеновинарствоубудућебитијошзначајнијејерсмода
нас заправо у ранојфази ере информација”.45Можемо се,
чинисе,сагласитиисШиркијевиммишљењемданамни
сунеопходнимедијипосеби,већновинарствокојеизворно

43Исто.
44Newton,J.in:Zelizer,B.(ed.)(2009)TheChangingFacesofJournalism:
Tabloidization,TechnologyandTruthiness,NewYork:Routledge,p.6881.

45Andrews,M.(2013)Imaginejournalismintenyears’fromnow,ThreeCords
http://www.threechords.org/blog/author/admin/
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заговарајуида јетооноштосеморабранити.Крејг,пак,
сматрадапуткановомновинарствуинијеништаново,већ
осавремењен приступ, односно изворна начела која тре
бауподобитисаконтекстомсајберпростораидајеоснов
нопитањеауторакојипроизводисадржајзановомедијско
окружење,прилагођавајућигаслањупорукенатоммедију
му.46Тешкоје,какозапажаФренКолингем,замислитиида
ћенештоускороупотпуностизаменитимедијеиновинар
ствоуономтрадиционалномсмислу,јерондамогунестати:
1. велике и квалификоване редакције, 2. специјализовани
новинари који прате одређену област, 3. дубинско и разу
мљивоизвештавање,4.истраживачконовинарство,5.нови
нарикојиразумејуисолидаришусеса„обичним”људима.47

Извесноје,ипак,данећесвиопстатиидаћедигиталнеплат
формебитисвепопуларније.Констатујеседаће,акопрона
ђуновибизнисмодел,успетидапреживе,јеринтернетможе
омогућитиумањењетрошковаиувећањебројачиталаца.Да
лиће,међутим,моратидасеодрекнутрадиционалненови
нарскеорганизацијезаснованенауниверзализму,штокако
запажаМуцакис,значиипитањедалићемопацијентауби
типренегоштогаспасемо?Извеснојесамодаћеморати
дасемењајуидаосновнопитањеостајекакоћеновимодел
изгледати?48Лоримерсматрадаинсистирањенајавномин
тересуможеиматирезултатесамоакокоегзистираспотре
бомзастицањемпрофита,аМејердановимоделморабити
заснованнапретпоставцидаглавнипроизводнијевест,већ
неспорниутицајкојијесаједнестранедруштвениикаота
кавнијенапродају,алијесадругеикомерцијалнисакојим
семоратрговати.49Онверуједавећимамооружјекојеможе
помоћидасачувамоквалитетноновинарствоињеговедру
штвенефункције,алиуновомобрасцупословања.

Тумисаоподупируибројнипримериизпраксе.Директор
„ЊуЈоркТајмса”МаркТомпсоннедавнојеоцениодаоно
счимутомгигантуникаконеризикују,јестеквалитет,ау
торитет и тачност новинарства и садржаја које публикују,
а вредносткојуникаконедоводеупитањенезависности
отпор урушавању због комерцијалних интереса и повла
чење пред трендом брисања граница између новинарства

46Према:Krejg,R.nav.delo.
47Према:Collingham,F.(2012)Localnewscrisis:Whynewspapersremainso
importanttothepublic,TheGuardian,http://www.theguardian.com/media/
greenslade/2012/jun/25/marketingandprlocalnewspapers

48Moozakis,C.(2012)Doyouknowwhereyournewspaperis?,News&Tech
http://www.newsandtech.com/news/article_f8a6f210f2dc11e183630019bb

2963f4.html
49Исто.
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ибизниса–ипак,забудућност је,какокаже,неопходнаи
конкретнаиновацијаиновимодел,штојеувекризичанпо
сао.50Мишљењас„првеборбенелиније”ипакуказујунато
да актуелни пословни порази и неизвесна судбина немо
рајузначитиидиректнуштетузадруштво, јерћепросто
разаквалитетноновинарствоувекбити,аоникојигабуду
публиковалибићеупозицијидатонаплате,реинвестирају
наистиначинипокријутрошковеоддигиталнихплатфор
миимањкановцаодогласанањима.Гигантипопут„Њу
ЈоркТајмса”итежеглобалнојпублици,докнапримерсајт
„Гардијана”имавишепосетилацауСАДнегоуБритани
ји.Локалненовинеби,какосецени,такођетребалодана
ђупут,докћесеборбазаопстанакилиеволуцијаодиграти
међуонимаусредини.51

Гилмортврдиданарастајућиутицајинтернетанемењаод
носснагаизмеђуновинараињиховихчиталацајерсеможе
успети једино ако су те промене праћене и самимпроме
нама у понашању публике –медији су до сада третирали
вестикаопредавањекојестежелелидачујетеилине,алије
тосаданеодрживо,јеризвештавањеподразумевадвосмер
нукомуникацијууоквирукојесусветањебаријереизмеђу
произвођача и потрошача садржаја. Паралелно се мења и
контекстукојемфункционишуипослујуполитичариикор
порацијекојиданастешкомогудачувајуиконтролишуин
формацијеосебикаоштосуранијерадили,пасуимогућ
ностизаобмањивањемање.Уистовремеимајуиприлику
дакористеноветехнологијекакобибилиотворенијиипри
ступачнијинегодосад,аштобиимнакрајумоглодонети
новуврстубенефита.Онсенададаћерезултатбитипози
тиванзасвеидаћесеновинарство,политикаикорпорације
ангажоватидодатно,заједносатзв.бившомпубликом,како
бисвеактивностибилетранспарентнијеипозитивније,што
бимоглодонетииинови,бољимоделдемократије.52

На овом месту се уједно сједињавају и сва овде поброја
на теоријска промишљања и проблеми у пракси и уједно
подвлачиоправданостзначајасамихтема.

50Roberts,J.J.(2013)NewYorkTimesCeoCallsDigitalPayModel„Most
Successful”DecisioninYears,http://paidcontent.org/2013/05/20/newyork
timesceocallsdigitalpaymodelmostsuccessfuldecisioninyears/

51Према:TheEconomist(24.avgust2006)Thefutureofnewspapers–Who
killedthenewspaper?,http://www.economist.com/node/7830218

52Gillmor,D.(2006)WetheMedia:GrassrootsJournalismbythePeople,for
thePeople,Sebastopol,California,O’ReillyMedia.
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Abstract

New technologies and new media certainly are one of the biggest
challengesforthemediaandjournalismintheiroriginalconceptand
tradition.Theresultisanumberofinnovationsandproblemsinpractice,
aswellasavarietyofpredictionsastheirtheoreticalreflection.Today,
themediaandjournalistsoperateinconditionsthathavesignificantly
changedtheentirewayoftheirfunctioning,aswellasthemediaand
journalisticcultureingeneral,andhavethusinfluencedthefactthatthis
moment isoftenseenasanepochal turningpointanda fundamental
change in the traditional functionsof journalismandmediapractice,
aswell as their role in contemporary culture. Inorder tounderstand
the current circumstances, it is necessary to recognize not only the
globalimportanceoftheroleofthemediaandtheoriginalprinciplesof
journalism,butalsotheactualchangeinpractice–ascomprehensively
as possible  and to present implications of the socalled new
technologicalrevolution.Theultimategoalistofindthemostreliable
linesofthinkingwhenitcomestothefutureofthejournalism,which
istheessenceofthemediaworld,nomatterwhichwaywelook.Ifwe
try,it isnecessarytoobservethesituationfromdifferentaspectsand
thusanalyzeglobalchallengesandchangesthathavealreadyoccurred.
Ofcourse,theyshouldnotbeviewedasisolatedincidents,anddueto
theircomplexitystillneedtobeobservedinasmuchdetailaspossible.
Itseemsthatoneofthewaystostudythemcouldbetheonethatwe
shalltrytoofferinthispaper–throughobservationof:1Alteringofthe
publicroleandpositionofjournalistsandjournalism;and2.Changing
ofthemediaandjournalismeverydayorganizationsandwork.Thefirst
meansanexternalreflectionofjournalismandhowitaffectschanges
inotherspheresoflife,andconversely,howthesechangesaffectthe
publicroleofjournalism.Theotheroneisaninternalreflectionofthe
changes in terms of everyday journalistic (and editorial)work – the
tasksandhowtheyarecarriedout.Theirsynthesismayperhapsmean
theabilitytoreachavalidassessmentofthedirectioninwhichwewill
beworkingand reporting further. Itputs the focuson thedimension
ofthemanagerialandeditorialfeaturesinthemedia,whichisalways
crucial in terms of their orientation and ways of working (although
oftenignored),andthereforethewaysinwhichjournalismoccurs.That
also involvesoneof thekey issueswhen it comes to themedia and
journalismtoday–thequestionofasustainablemodelof journalism
and the media (in terms of business, but also in terms of quality

journalism)inthe21stcentury.

Keywords:mediaandjournalism,newtechnologiesandnewmedia,
mediamanagement,journalisticroleandchallenges


