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КОНТЕКСТУ

Сажетак: У ра ду „Па ра диг ма пар ти ци па тив но сти у са вре ме ном 
ме диј ском кон тек сту” раз ма тра на је па ра диг ма пар ти ци па тив
но сти у окви ру са вре ме ног ме диј ског кон тек ста, бу ду ћи да је ана
ли за са вре ме ног ме диј ског и ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о ног кон
тек ста нео п ход на осно ва за сти ца ње це ло ви ти јих уви да у но ве 
па ра диг ме пар ти ци па тив но сти и пар ти ци па тив не прак се. У ра ду 
су крат ко на зна че ни  кључ ни пој мо ви, по ја ве и про це си ко ји су зна
чај ни за ди ги тал ни ме диј ски кон текст: кон вер ген ци ја и ди ги та
ли за ци ја ме ди ја, мул ти та скинг, ме ди ји као уче сни ци у ства ра њу 
по ру ке, екс пан зи ја дру штве них ме ди ја. Та ко ђе, у ра ду је ука за но и 
на од ре ђе не слич но сти и раз ли ке из ме ђу пар ти ци па тив них прак
си пре и по сле ин тер не та, на ути цај ин фор ма ци о ноко му ни ка ци
о них тех но ло ги ја на ме диј ску сфе ру, те по себ но на мо гућ ност ко ја 
пред ста вља је дин стве ну од ли ку са вре ме ног ме диј ског кон тек ста: 
мо гућ ност да се, при ме ном ди ги тал них тех но ло ги ја и ме ди ја, 
укљу чи мо и ан га жу је мо у ме диј ској и тех но ло шкој сфе ри, на ау
то но ман на чин, во ђе ни соп стве ним ин те ре со ва њи ма. Ме ди ји ко ји 
омо гу ћа ва ју уче шће ко ри сни ка и отва ра ју мо гућ но сти за не го ва
ње и раз вој пар ти ци па тив не кул ту ре у ра ду су од ре ђе ни као пар
ти ци па тив ни ме ди ји и да те су основ не на зна ке њи хо вих кључ них 
каракте ри сти ка, зна чај них за те му ра да.

Кључнеречи: па ра диг ма пар ти ци па тив но сти, са вре ме ни ме ди ји, 
пар ти ци па тив ни ме ди ји, но ви ме ди ји, ди ги та ли за ци ја, ин фор ма
ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је, дру штве ни ме ди ји
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Учи ти ка ко да омо гу ћи мо ди ја лог је умет ност... По штуј мо раз
ли чи те до при но се уче сни ка. Слу шај мо па жљи во. Од го ва рај мо на 
пи та ња и ко мен та ре уче сни ка уме сто да се др жи мо сво је аген
де. И ство ри мо си гур но и струк ту ри ра но окру же ње да би смо ово 

оства ри ли.1

Пар ти ци па тив ност VS но ва па ра диг ма  
пар ти ца пи тив но сти2

Пар ти ци па тив ност ни је нов, ни ти јед но зна чан кон цепт и 
у ли те ра ту ри се пар ти ци па тив ност, од но сно уче ство ва ње 
и да ва ње соп стве ног до при но са од ре ђе ним ак тив но сти ма, 
до га ђа ји ма, про из во ди ма итд., као по јам раз ма тра у ве о ма 
раз ли чи тим кон тек сти ма – по ли тич ком, дру штве ном, кул
тур ном, ме диј ском итд., и ана ли зи ра ју се раз ли чи ти по јав ни 
об ли ци, тер ми ни, прак тич ни и те о риј ске окви ри. Од но сно, 
мо же мо да го во ри мо о пар ти ци па тив ним прак са ма у раз
ли чи тим обла сти ма: по ли ти ци, ви зу ел ним умет но сти ма, 
му зе о ло ги ји, тех но ло ги ји итд. Пар ти ци па тив ност мо же да 
се раз у ме као про цес у ко ме по сто ји са рад нич ки, од но сно 
ре ла тив но рав но пра ван од нос две или ви ше стра на. Аспек
ти пар ти ци па тив но сти су из раз ли чи тих угло ва, те о риј ски 
и прак тич но, раз ма тра ни и пре по ја ве ин тер не та и раз во ја 
веб 2.0 тех но ло ги ја, али па ра диг ма пар ти ци па тив но сти у 
кон тек сту ин фор ма ци о ног дру штва и убр за ног тех но ло шког 
раз во ја, има од ре ђе не ка рак те ри сти ке уче ство ва ња ко је су 
спе ци фич не за ди ги тал но до ба. Бу ду ћи да по сто је од ре ђе не 
слич но сти, али и број не раз ли ке из ме ђу пар ти ци па тив них 
прак си пре и по сле ин тер не та – мо же мо да го во ри мо о но
вој па ра диг ми пар ти ци па тивн сти3. Ако се у ту ма че њу овог 
кон цеп та по ђе од зна че ња са мог гла го ла „пар ти ци пи ра ти” 
(лат. par ti ci pa re – уче ство ва ти), ви ди мо да се он нај че шће 
од но си на уче ство ва ње у еко ном ском сми слу – пар ти ци пи
ра ти нов ча ним или сред стви ма за про из вод њу, у по ли тич
ком кон тек сту – као уче ство ва ње гра ђа на у дру штве ном жи
во ту и про це су од лу чи ва ња, док се у са свим спе ци фичним 

1 Si mon, N. The par ti ci pa tory mu se um, Chap ter 4 (при сту пље но 20. 09. 
2014). http://www.par ti ci pa torymu se um.or g/read/ 

2 Рад је на стао на осно ву док тор ске ди сер та ци је „Би бли о те ка као но си лац 
пар ти ци па тив них прак си у кул ту ри у кон тек сту ин фор ма ци о ног дру
штва”, од бра ње не 06. 09. 2016. на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду.

3 „Но ва па ра диг ма пар ти ци па тив но сти” је по јам ко јим се озна ча ва скуп 
про ме на ко је ка рак те ри шу но ве об ли ке ко ри снич ке пар ти ци па ци је у 
Веб 2.0 окру же њу у ко ме су ИКТ знат но уна пре ди ле мо гућ но сти да са
вре ме на пу бли ка и ко ри сни ци по ста ну ак тив ни уче сни ци у гло бал ним 
и ло кал ним ко му ни ка ци о ним про це си ма, ства ра о ци и ди стри бу те ри 
са др жа ја на гло бал ној ра чу нар ској мре жи, да од по сма тра ча по ста ну 
иницијатори и са рад ни ци у раз ли чи тим обла сти ма.
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значењи ма овај гла гол ко ри сти и у обла сти умет но сти, фи
ло зо фи ји, ре ли ги ји итд. У „Лек си ко ну стра них ре чи и из
ра за”4 име ни ца пар ти ци пант има зна че ње: уче сник, пар
ти ци па ци ја (лат. par ti ti pa cio) и зна чи уче шће, су де ло ва ње, 
гла гол пар ти ци пи ра ти (лат. par ti ci pa re) зна чи: има ти у че му 
уче шће или уде ла. У „Реч ни ку си но ни ма” на ве де но је сле де
ће: 21013. Уче шће (ср.), уче сни штво, са у че сни штво, са рад
ња: са рад ња с не ким у ка квом по слу, ра ду те ле сном или ду
хов ном, на уч ном по ду хва ту.5 Кон цеп ти, од но сно пој мо ви са 
ко ји ма се, из ме ђу оста лог, пар ти ци па тив ност до во ди у ве зу 
су: ак тив ност, укљу че ност, ин тер ак ци ја, со ци јал но удру жи
ва ње, де мо кра ти ја, мо гућ ност, отво ре ност, сло бо да итд. Зна
чај но је да из на ве де ног им пли ци ра јед на су штин ски ва жна 
ка рак те ри сти ка ко ју има зна че ње ре чи пар ти ци па тив ност 
у срп ском је зи ку у по је ди ним при ме ри ма, а то је – са рад ња. 
Пар ти ци па тив ност мо же мо да раз у ме мо као про цес у ко ме 
по сто ји са рад нич ки, од но сно ре ла тив но рав но пра ван од нос 
две или ви ше стра на.6

У че му се огле да ју раз ли ке из ме ђу  
пар ти ци па тив них прак си пре и  

по сле ин тер не та?

Су шти на кон цеп та Веб 2.0 за сни ва се упра во на до при но
су и пар ти ци па ци ји ко ри сни ка, на ин тер ак тив ним од но си ма 
ко је ко ри сни ци ус по ста вља ју он лајн са по тен ци јал но нео
гра ни че ним бро јем дру гих ко ри сни ка, на ства ра ње, де ље ње 
и раз ме ну са др жа ја без вре мен ских или ге о граф ских огра
ни че ња, те о пар ти ци па тив но сти мо же мо да нас да го во ри
мо у јед ном гло бал ном кон тек сту. За хва љу ју ћи мо дер ној и 
све при сту пач ни јој тех но ло ги ји, да нас смо у мо гућ но сти да 
из сво је днев не со бе, на при мер, уче ству је мо у ди ску си ји 
или пре да ва њу ко је се зби ва на дру гом кра ју зе маљ ске ку
гле, да у ре ал ном ве ме ну ус по ста вља мо ди ја лог са број ним 
уче сни ци ма из це лог све та, по ста вља мо пи та ња или пар ти
ци пи ра мо на не ки дру ги кре а ти ван на чин. Ди ги тал ни си сте
ми ко му ни ка ци је омо гу ћа ва ју да се ин те гри шу раз ли чи те 
вр сте по да та ка – фо то гра фи ја, глас, ви део или ау дио за пис 
итд. и да са др жај ко ји смо ге не ри са ли по де ли мо на не кој 
он лајн плат фор ми за дру штве но умре жа ва ње, про ши ри мо 
вест о зна ча ју до га ђа ја у ко ме смо уче ство ва ли и/или по кре
не мо раз го вор о то ме у ре ал ном вре ме ну са по тен ци јал но 

4 Ву ја кли ја,  М. (1996/7) Лек си кон стра них ре чи и из ра за, Бе о град:  
Про све та, стр. 653.

5 Ла ле вић, М. (2004) Си но ни ми и срод не ре чи срп ско хр ват ског је зи ка, 
Бе о град: Но лит, стр. 806.

6 У овом зна че њу се по јам „пар ти ци па тив ност” ко ри сти у овом ра ду
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неограни че ним бро јем уче сни ка. Пре по ја ве ин тер не та ова
ко не што ни ка да ни је би ло мо гу ће. Да кле, мо гућ но сти су 
ве о ма број не, има их све ви ше сва ко га да на и тех но ло шки 
су на пред ни је. 

Раз вој пар ти ци па тив них софт вер ских апли ка ци ја и Веб 2.0 
алат ки, учи ни ли су да уче ство ва ње у од ре ђе ним он лајн ак
тив но сти ма, ко је све ви ше за ма гљу ју гра ни цу из ме ђу про
дук ци је и по тро шње – по ста не део сва ко дне ви це ми ли о на 
љу ди.7 Оно што пар ти ци па тив ност у да на шње вре ме чи ни 
ра ди кал но дру га чи јом је чи ње ни ца да су дру штве ни ме
ди ји8 на ин тер не ту учи ни ли уче ство ва ње при сту пач ни јим 
не го ика да до са да и, што је та ко ђе ве о ма ва жно, учи ни ли 
га при сту пач ни јим мно го ве ћем бро ју љу ди. Од но сно, ка
ко твр ди Ни на Си мон (Ni na Si mon), раз вој веб 2.0 тех но
ло ги ја је тран сфор ми сао ли ми ти ра ну и не од већ уче ста лу 
пар ти ци па тив ност у уче ство ва ње ко је је мо гу ће би ло ка да, 
би ло ко ме и би ло где9. Сва ка ко, нео п ход но је да има мо у ви
ду од ре ђе на огра ни че ња јер упр кос же љи да сви љу ди бу ду 
„ди ги тал но рав но прав ни”, још увек по сто је ве ли ке раз ли ке, 
ко је се у те о ри ји и прак си од ре ђу ју као „ди ги тал ни јаз”. Од
ре ђе не раз ли ке у еко ном ском и со ци јал ном ста ту су до во де 
и до раз ли ка у сте пе ну ди ги та ли за ци је и ин фор ма ти за ци је 
по је ди них зе ма ља, па са мим тим и до (не)мо гућ но сти да се 
у ди ги тал ном све ту аде кват но и рав но прав но пар ти ци пи ра.

Кри сто фер Кел ти (Chri stop her Kelty) та ко ђе по ста вља јед но 
од су штин ских пи та ња ка да је о овој те ми реч: ка ко из гле да 
уче ство ва ње у са вре ме ном ме диј ском окру же њу и ка ко је на 
не ки нов на чин по ста ло зна чај но, уз ува жа ва ње све га што 
је озна ча ва ло у про шло сти?10 Да ли се мре же и хи је рар хи ја 
уза јам но ис кљу чу ју, те да ли су то уоп ште аде кват ни тер
ми ни за оно што се де ша ва са пар ти ци па тив но шћу да нас? 
И ако ни су – ко ји тер ми ни је су аде кват ни? Кел ти сма тра да 
су ис тра жи ва чи у по след њој де ка ди про ши ри ли кон цеп те 
и тер ми не ко ји ма об ја шња ва ју ути цај ко ји ин тер нет и но ви 

7 Be er, D. and Bur rows, R. (2010) Con sump tion, Pro sump tion and Par ti ci
pa tory Web Cul tu res: An In tro duc tion, Jo ur nal of Con su mer Cul tu re 10: 3  
SA GE, 10.

8 Под пој мом дру штве ни ме ди ји  се под ра зу ме ва: све плат фор ме на ин
тер не ту на ко ји ма ко ри сни ци мо гу да кре и ра ју, пре у зи ма ју, раз ме њу ју и 
де ле ме диј ске са др жа је. Сма тра мо да су дру штве ни ме ди ји, за раз ли ку 
од тра ди ци о нал них ма сов них ме ди ја, у сво јој осно ви ди зај ни ра ни као 
пар ти ци па тив ни ме ди ји. 

9 Si mon, N. The par ti ci pa tory mu se um, Chap ter 1 (при сту пље но 20. 09. 
2014); http://www.par ti ci pa torymu se um.or g/read/ 

10 Kelty, C. From par ti ci pa tion to po wer, The par ti ci pa tory cul tu res hand bo ok 
ed. Del wic he, A. and  Hen der son, J. J. (2013), New York, Ro u tled ge, part I, 
Kin dle Edi tion.
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ме ди ји има ју на пар ти ци па тив ност: кон вер гент на кул ту ра, 
ви ки но ми ја, му дрост го ми ле (wis dom of crowds11), ино ва
ци је пред во ђе не ко ри сни ком итд, али да је, без об зи ра ка ко 
де фи ни ше мо овај тер мин, јед но си гур но – од уче ство ва ња 
се да нас оче ку је да ну жно ути че на струк ту ру, ор га ни за ци ју 
или тех но ло ги ју у ко јој се уче ству је. Овај ау тор ви ди пар ти
ци па тив ност као кре а тив ну сна гу ко ја мо же да до не се про
ме ну у дру штву, али на гла ша ва да оно што за и ста сма тра да 
је ва жно је чи ње ни ца да нам не до ста је кон крет на апа ра ту
ра ко јом мо же мо да од го во ри мо на про бле ма ти зо ва ње овог 
кон цеп та.

На те о риј ском ни воу, ка ко Ле о пол ди на Фор ту на ти (Le o pol
di na For tu na ti) за кљу чу је у сту ди ји у ко јој је раз ма тран од
нос из ме ђу уче ство ва ња и но вих ме ди ја, пар ти ци па ци ја је 
ам би ва лен тан по јам12 бу ду ћи да но си са со бом дво ја ко зна
че ње: ја ко (ди рект но и ак тив но уче ство ва ње) и сла бо (ин ди
рект но и па сив ни је), те је ста ва да пар ти ци па ци ју од ли ку ју 
и ка па ци тет за укљу чи ва ње у за јед ни цу, али и мо гућ ност 
да бу де мо ис кљу че ни из со ци јал ног жи во та. Фор ту на ти је 
ана ли зи ра ла сту дент ске есе је о пар ти ци па ци ји и но вим ме
ди ји ма и пре ма сте пе ну уче ство ва ња по де ли ла ко ри сни ке 
на: при мар не уче сни ке (да ју ин фор ма ци је и уна пре ђу ју их), 
се кун дар не уче сни ке (углав ном кон зу ми ра ју ин фор ма ци је, 
али по вре ме но и до при но се са др жа ју – озна ча ва њем, ран ги
ра њем и сл.) и по сма тра че (са мо кон зу ми ра ју ин фор ма ци је 
на ве бу и нај ве ћа гру па ко ри сни ка веб 2.0 тех но ло ги ја спа да 
у ову гру пу). На осно ву од го во ра ау тор ка је из ве ла за кљу чак 
да по сто је че ти ри раз ли чи те ди мен зи је он лајн пар ти ци па
ци је: при су ство, ин те лек ту ал ни до при нос, ути цај на до но
ше ње од лу ка и ути цај на стра те ги је у ре ша ва њу кључ них 
про бле ма. Раз ло ге због ко јих он лајн уче ство ва ње по ста је 
све ма сов ни је и све обим ни је ис пи та ни ци ви де у чи ње ни ци 
да ин тер нет до пу шта да стид бу де пре ва зи ђен, пру жа мо
гућ ност да по ста не мо ви дљи ви и по пу лар ни и не ви де он
лајн уче ство ва ње као за ме ну за офлајн пар ти ци па ци ју, већ 
као њен про ду же так и ње ног мо де ра то ра. Та ко ђе, ову но ву 
ди мен зи ју он лајн пар ти ци па ци је ви де као још је дан до каз 
нар ци стич ког дру штва у ко ме се свет ви ди је ди но у функ
ци ји су бјек та. Да кле, тех но ло ги ја је са мо је дан од фак то ра 

11 У књи зи „Wis dom of crowds”, Џејмс Су ро ви ец ки (Ja mes Su ro wi ec ki, 
2004, USA) твр ди да груп но при ку пља ње ин фор ма ци ја (ко лек тив на му
дрост, col lec ti ve wis dom) ре зул ти ра од лу ка ма ко је су че сто бо ље не го од
лу ке ко је би по је ди нач но сва ки члан гру пе мо гао да до не се. 

12 Le o pol di na, F. (2011) On li ne Par ti ci pa tion and the New Me dia, in: Cul tu res 
of Par ti ci pa tion, Me dia Prac ti ces, Po li tics and Li te racy, ed. For tu na ti, L., 
Geb hardt, J. and Vin cent, J., Eb sco Pu blis hing: ebo ok Aca de mic Col lec tion 
Trial, p. 19.
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ко ји од ре ђу ју пар ти ци па ци ју, те се стал на ко нек то ва ност 
и при ступ мо бил ним тех но ло ги ја ма не мо гу из јед на чи ти 
са уче ство ва њем, иа ко се у раз ма тра њу пар ти ци па тив них 
прак си фо кус усме ра ва го то во ис кљу чи во на алат ке он лајн 
плат фор ми за дру штве но умре жа ва ње13. На ову чи ње ни цу 
упо зо ра ва и Јан Мек шејн (Ian McSha ne) и твр ди да ди ску си
је о пар ти ци па тив ној кул ту ри по кре ћу ду го роч на пи та ња о 
ње ном успе ху, те на во ди да се пар ти ци па тив на кул ту ра уо
кви ра ва у тех но ло шким, со ци о ло шким и епи сте мо ло шким 
терми ни ма и уско фо ку си ра на ко ри шће ње дру штве них 
меди ја. 

Сма тра мо да се од ре ђе на огра ни че ња и иза зо ви пар ти ци па
тив не кул ту ре14, уз до дат на ис тра жи ва ња и кри тич ки од нос 
пре ма овим прак са ма, мо гу уна пре ди ти и кон ти ну и ра ном 
еду ка ци јом осо бља ин сти ту ци је и са мих ко ри сни ка. Ту пре 
све га има мо у ви ду обу ку ко јом би се по бољ шао и по ве ћао 
обим у ко ме пу бли ка кре а тив но и ак тив но уче ству је (мо ти ва
ци ја ко ри сни ка и за по сле них, са вла да ва ње ве шти на он лајн 
ко му ни ка ци је и ин тер ак ци је и сл.), те еду ка ци ју ко јом би се 
од ре ђе ни ри зи ци све ли на нај ма њу ме ру (не хо тич на или хо
ти мич на зло у по тре ба по да та ка, на ру ша ва ње приватно сти и 
без бед но сти итд.).

Је дан од раз ло га убр за ног раз во ја но ве, гло бал не пар ти ци па
тив не кул ту ре је ин тен зи ван раз вој но вих тех но ло ги ја15 ко ји 
је ути цао на раз вој но вих об ли ка ин тер ак ци је ко ји су ви ше 

13 Gre if, H. et al. (2011) In tro duc tion, in: Cul tu res of Par ti ci pa tion, Me dia 
Prac ti ces, Po li tics and Li te racy, ed. For tu na ti, L., Geb hardt, J. and Vin cent, 
J., Eb sco Pu blis hing: ebo ok Aca de mic Col lec tion Trial, p. 9.

14 По јам „пар ти ци па тив не прак се у кул ту ри” ко ри сти мо у зна че њу ко је се 
од но си на пар ти ци па ци ју у про дук ци ји кул тур них ар те фа ка та, про мо
ци ји кул тур не ба шти не и на пар ти ци пи ра ње у кре и ра њу и ре а ли за ци ји 
про гра ма у овој обла сти, уче ство ва ње у чу ва њу, пре зен та ци ји и про мо
ци ји са др жа ја из обла сти кул ту ре, итд. По јам „пар ти ци па тив на кул ту
ра” ко ри сти мо у сле де ћем зна че њу: пар ти ци па тив на кул ту ра је кул ту ра 
ма ње или ви ше ак тив ног уче ство ва ња (пар ти ци па ци је), у раз ли чи тим 
обла сти ма: умет но сти, по ли ти ци, кул ту ри, обра зо ва њу, дру штву итд. 
Пар ти ци па тив ну кул ту ру раз у ме мо као по јам ко јим се опи су је кул ту ра 
ко ју ка рак те ри ше не го ва ње и раз вој ко ри снич ког уче ство ва ња у раз ли
чи тим сфе ра ма са вре ме ног жи во та, као кул ту ру ко ја је отво ре на, ко ја 
под сти че ди ја лог, кре а тив ност и кри тич ко ми шље ње, као кул ту ру са рад
ње и за јед нич ког ра да на оства ри ва њу од ре ђе них ци ље ва. Ди стинк ци је 
ра ди, а да би смо ука за ли и на гла си ли раз ли ке у оби му ак тив но сти, „уче
ство ва ње” раз ли ку је мо од „пар ти ци па ци је” пре ма сте пе ну и ква ли те ту 
ан га жма на и под пар ти ци па ци јом под ра зу ме ва мо ви ши сте пен и ква ли
тет укљу че но сти, про ак тив но сти и ан га жма на. Гла гол „пар ти ци пи ра ти”, 
као и име ни це: „пар ти ци пант” и „пар ти ци па ци ја”, та ко ђе ко ри сти мо у 
на ве де ном зна чењ ском и кул ту ро ло шком кон тек сту. Пар ти ци па тив ност 
ви ди мо као по јам све о бу хват ни ји од пој ма crowd so ur cing.

15 Liu, S. and Zi em ke, J. From Cul tu res of Par ti ci pa tion to the Ri se of Cri sis 
Map ping a Net wor ked World, in: The par ti ci pa tory cul tu res hand bo ok, ed. 
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де цен тра ли зо ва ни и ши ро ко рас про стра ње ни у дру штву. 
Ипак, дру штве ни ме ди ји и пар ти ци па тив ност у ди ги тал ном 
до бу зна че мно го ви ше од мо гућ но сти да он лајн при сту
пи мо из у зет но ве ли ком бро ју ин фор ма ци ја и са др жа ји ма –  
омо гу ћа ва нам и да уче ству је мо у раз ли чи тим кре а тив ним 
ак тив но сти ма на гло бал ној ра чу нар ској мре жи, да на лак ши, 
јеф ти ни ји и до ступ ни ји на чин не го што је то био у слу чај у 
до бу пре ин тер не та ства ра мо и де ли мо ге не ри са ни са др жај. 
Чар ли Гир се кри тич ки освр ће и на по јам пар ти ци па тив не 
кул ту ре и на во ди да би смо мо гли да по ми сли мо да у слу ча ју 
но вих ди ги тал них ме ди ја и мре жа ми „… или на слу ћу је мо 
по ја ву но ве „пар ти ци па тор не кул ту ре” да ле ко ве ће са рад ње 
и со ли дар но сти, или пак да на шој ди ги тал ној кул ту ри пре ти 
опа сност од ства ра ња пан де мо ни ју ма су ко бље ног ме диј ског 
шу ма, са мо и сти ца ња и бе сми сле не бес те ле сне ин тер ак ци је 
у све усит ње ни јем дру штву”.16 Свет у ко ме жи ви мо овај ау
тор ви ди као свет у ко ме смо све ви ше по ве за ни и све ви ше 
раз дво је ни и, као по себ но ва жно, на гла ша ва чи ње ни цу да 
смо до шли до тач ке у ко јој су ди ги тал не тех но ло ги је све ви
ше уче сни ци у на шој све ви ше пар ти ци па тив ној кул ту ри, те 
за кљу чу је да је стал но пре и спи ти ва ње си ту а ци је у ко јој се 
на ла зи мо по треб ни је не го икад, уто ли ко ви ше што тех но ло
ги ја по ста је све ма ње ви дљи ва, јер је све ви ше са став ни део 
на шег по сто ја ња.

Та ко ђе, па ра докс пар ти ци па тив них ме ди ја17, чи ју де мо кра
тич ност са мо услов но мо же мо да по сма тра мо и као кључ ну 
пред ност, огле да се и у не че му са свим су прот ном прин ци
пи ма де мо кра ти је – усло ви њи хо вог ко ри шће ња ја сно по ка
зу ју да не ма мо у пот пу но сти кон тро лу над са др жа јем ко ји 
смо са ми кре и ра ли, да не мо же мо сви да му под јед на ким 
усло ви ма при сту пи мо, да мо же би ти над зи ран, кон тро ли
сан, па и зло у по тре бљен, да се че сто ко ри сти ис кљу чи во у 
ко мер ци јал не свр хе и са јед ним је ди ним ци љем – сти ца ње 
про фи та итд. Пре ма раз во ју он лајн ко му ни ка циј ских про це
са и алат ки  од хи пер тек ста до веб 2.0, кри тич ки се од но си 

ed. Del wic he, A. and Hen der son, J. J. (2013), New York, Ro u tled ge,  
Chap ter 19, Kin dle Edi tion.

16 Gir, Č. (2011) Di gi tal na kul tu ra, Be o grad: Clio, str. 210.
17 Под пој мом „пар ти ци па тив ни ме ди ји” под ра зу ме ва мо све ме ди је ко ји, 

уз при ме ну раз ли чи тих софт вер ских ала та, по др жа ва ју и омо гу ћа ва ју 
по ве зи ва ње и ак тив ну пар ти ци па ци ју ма њег или ве ћег кру га ко ри сни ка 
у окви ру: бло го ва, ви ки плат фор ми, та го ва ња, он лајн дру штве ног умре
жа ва ња и ге не ри са ња и де ље ња раз ли чи тих са др жа ја итд. Као си но ним 
у ди сер та ци ји се ко ри сти и по јам „дру штве ни ме ди ји” ко ји је де таљ ни је 
раз ма тран у одељ ку „Би бли о е те ке и ИКТ: мо гућ но сти и иза зо ви”.
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и Га на ел Лан глоа (Ga nael Lan glo is),18 ко ја на во ди да су ови 
ви до ви ко му ни ка ци је увек би ли ви ђе ни као по нов но бу ђе ње 
ак тив них ко ри сни ка, ко ји за ме њу ју па сив не и из ма ни пу ли
са не ма се, и успе ва ју да се њи хов глас ши ром све та „чу је”. 
Ау тор ка се кри тич ки од но си и пре ма иде ја ма Хен ри ја Џен
кин са и твр ди да су алат ке ко је ну де по пу лар ни веб сај то ви, 
по пут You Tu beа или Ви ки пе ди је, по но во ак ту е ли зо ва ле ова
кав не кри тич ки при ступ, од но сно из јед на ча ва ње по ве ћа ног 
уче ство ва ва ња у ко му ни ка ци ји – за хва љу ју ћи ко ри шће њу 
тех но ло ги ја, са де мо крат ским ак ци ја ма и ко му ни ка ци ја ма. 
Лан глоа сма тра да су тврд ње о де мо кра тич но сти пар ти ци
па тив ног ме диј ског окру же ња са мо де ли мич но тач не, од но
сно ми шље ња је да би ло ко мо же да по ку ша да се из ра зи, 
али да мо ра мо има ти у ви ду сле де ће: мре жне усло ве ко ји то 
омо гу ћа ва ју, на чи не упра вља ња раз ли чи тим про то ко ли ма и 
софт ве ри ма на гло бал ној ме жи, кул ту ро ло шке прак се ко ји 
ову про дук ци ју омо гу ћа ва ју, пи та ња цен зу ре и сло бо де итд.

Див на Вук са но вић кри тич ки ука зу је на не ко ли ко ва жних 
те ма ко је ре фе ри шу на кул ту ру, ко ри сни ке и ме ди је у са
вре ме ном кон тек сту. Има ју ћи у ви ду да су са др жа ји ко ји 
се пла си ра ју у јав ност пу тем дру штве них ме ди ја до ступ ни 
сви ма ко ји има ју од ре ђе не тех но ло шке алат ке, ау тор ка уви
ђа да се „... у прак си овај вид тех нич ке до ступ но сти нај че
шће по ка зу је у об ли ку па сив ног, не кри тич ког кон зу ми ра ња 
нај ра зли чи ти јих, углав ном кич и шунд ме диј ских са др жа
ја, аси ми ло ва них од стра не про сеч ног ре ци пи јен та, док се 
у рет ким си ту а ци ја ма до га ђа да је ко ри сник во љан и оспо
со бљен да пру жи вла сти ти „кре а тив ни” до при нос дру штве
номре жном ко му ни ци ра њу”.19 Кри тич ки раз ма тра ју ћи дру
штве ну мре жу Fa ce bo ok, Вук са но вић за кљу чу је да ве ћи на 
ко ри сни ка ове он лајн плат фор ме за дру штве но умре жа ва ње 
не ко ри сти ства ра лач ки по тен ци јал пар ти ци па тив но сти или 
га упо тре бља ва у ама тер ском кљу чу из ра жа ва ња.

Са вре ме ни (ди ги тал ни) ме диј ски кон текст

За раз у ме ва ње са вре ме не па ра диг ме пар ти ци па тив но сти 
нео п ход но је20 и бо ље раз у ме ва ње пој ма ме ди ја ко је је у ве
ли кој ме ри од ре ђе но кон крет ним дру штве ним и кул тур ним 

18 Lan glo is, G. (2013) Par ti ci pa tory cul tu re and the New Go ver nan ce of 
Com mu ni ca tion: The Pa ra dox of Par ti ci pa tory me dia”, Te le vi sion and new 
Media,14: 91, p. 9192.

19 Vuk sa no vić, D. (2011) Fi lo zo fi ja me di ja 2, Be o grad: Či go ja štam pa,  
str. 152.

20 Аспек ти зна чај ни за раз у ме ва ње па ра диг ме пар ти ци па тив но сти су: раз
вој пу бли ке, со ци о ло шки аспект (кон текст ин фор ма ци о ног дру штва), 
тех но ло шки и етич ки аспект, прав ни и за ко но дав ни оквир итд.
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кон тек стом и ову чи ње ни цу има у ви ду Дра ган Ћа ло вић 
ка да твр ди да се „... у за пад ним зе мља ма ма сов ни ме ди
ји обич но дво стру ко схва та ју, као из во ри исти не у слу жби 
очува ња демо крат ских од но са у дру штву, или пак, као моћ
на сред ства ма ни пу ли са ња исти ном. У зе мља ма где их др
жа ва у пот пу но сти или де ли мич но кон тро ли ше, ме ди ји су 
нај че шће схва ће ни као сред ства про па ган де и дру штве не 
кон тро ле. Реч је о то ме да је раз у ме ва ње ма сов них ме ди ја 
у нај ве ћој ме ри усло вље но на чи ном њи хо ве пер цеп ци је.”21 
Ћа ло вић на во ди да ме ди ји мо гу нај оп шти је да се од ре
де као по сред ни ци у пре но су по ру ке из ме ђу по ши ља о ца и 
при ма о ци, док Ели за бет Бирд (Eli za beth S. Bird), на гла ша
ва ју ћи зна чај кри тич ког пре и спи ти ва ња ме ди ја и ме диј ског 
ути ца ја, до бро уви ђа да је да нас: „Те же не го ика да до са да 
се де фи ни шу спе ци фич не рад ње ко је оба вља мо при ли ком 
ко ри шће ња ме ди ја. Би ти члан ме диј ске пу бли ке је у осно
ви не што што љу ди кон ти ну и ра но ра де... да ли то зна чи да 
смо сви за и ста про ду цен ти? Ми слим да не, осим ако сма
тра те да је сва ко тви тер или Fa ce bo ok ажу ри ра ње ста ту са –  
креативан чин.”22

Тех но ло шки на пре дак и раз вој ди ги тал них ме ди ја, по себ но 
Веб 2.0 окру же ња, углав ном су са гла сни ис тра жи ва чи, ра
ди кал но ме ња ју на чин на ко ји се љу ди сва ко днев но од но се 
и де лу ју са ме ди ји ма: до ступ ност и јед но став ност упо тре
бе, кон зу мен ти по ста ју кре а то ри са др жа ја ко ји сво ју по ру ку 
мо гу да по ша љу ми ли о ни ма љу ди, ути цај раз во ја ин тер не та 
на тзв. тра ди ци о нал не ме ди је и сл. – из ме ни ли су ме диј ски 
про стор, на чи не на ко је ми сли мо, пла ни ра мо, ре а ли зу је мо 
и ди стри бу и ра мо ме диј ске са др жа је.23 Гло бал на ра чу нар
ска мре жа и ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
до при не ле су и ши ре њу и раз во ју про грам ских са др жа ја 
елек трон ских ме ди ја и њи хо ву ве ћу до ступ ност пу тем мо
бил них те ле фо на, та бле та, лап то по ва итд. Нај ве ћим де лом 
ма сов ни ме ди ји да нас ди ги тал но про из во де и ди стри бу и ра
ју свој са др жај и кон вер ги ра ју ка ди ги тал ним фе но ме ни ма 
 ин тер не ту, ве бу, ви део игра ма итд., ства ра ју ћи на тај на чин 
не пре ки ну ти ди ги тал ни „ме ди јаж”, ка ко твр ди Чар ли Гир.24

Има ју ћи у ви ду те му ко ја је у фо ку су ра да  ва жно је да на
гла си мо мо гућ ност ко ју да нас има мо, а ко ја пред ста вља 

21 Ћа ло вић, Д. (2009) Увод у те о ри ју ме ди ја, Бе о град: Ме га тренд 
универзи тет, стр. 3.

22 Bird, Е. (2011) Are we all pro du cers now?, Con ver gen ce and me dia au di en
ce pra ti ci ces, Cul tu ral Stu di es Vol. 25, Nos.45, p. 512.

23 Исто (пре ма: He nry Jen kins, Axel Bruns, Nig htin ga le i Dwyer, Gross),  
стp. 502. 

24 Gir, Č. нав. де ло, стр. 15.
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јединстве ну од ли ку са вре ме ног ме диј ског кон тек ста: мо
гућ ност да се укљу чи мо и ан га жу је мо у ме диј ској и тех но
ло шкој сфе ри, на ау то но ман на чин, во ђе ни соп стве ним ин
те ре со ва њи ма. Ме ди је ко ји омо гу ћа ва ју уче шће ко ри сни ка 
и отва ра ју мо гућ но сти за не го ва ње и раз вој пар ти ци па тив
не кул ту ре мо же мо та ко ђе од ре ди ти, и то и чи ни мо, као – 
парти ци па тив не ме ди је.

Сма тра мо да је ва жно да, ка да раз ма тра мо ин тер нет у ме диј
ском кон тек сту, има мо у ви ду и на ла зе Див не Вук са но вић 
ко ји ука зу ју да гло бал на ра чу нар ска мре жа са мо услов но 
функ ци о ни ше као ме диј ма сов них ко му ни ка ци ја, ма да се 
на чи ни раз ме не ко му ни ка циј ских по ру ка раз ли ку ју у од но су 
на раз ме ну по ру ка са пу бли ком ра ни јих масме ди ја (ра дио, 
тв, филм), „... обра ћа ју ћи се, у функ ци ји ин тер ак ци је, сва
ком ко ри сни ку по на о соб25, упра во у сме ру ка ко је то од ре
дио Ви ри лио, го во ре ћи о по ја ви ма сов ног ин ди ви ду а ли зма 
у са вре ме ном до бу”. На гло бал ном ме диј ском тр жи шту је, 
и то је зна чај но ра ди це ло ви ти је сли ке ме диј ског кон тек ста, 
да нас све при сут ни ји ком плек сан склоп уред нич ке кон ро ле, 
при ти са ка вла сни штва, еко ном ских и ко мер ци јал них при ти
са ка, кон ку рен ци је на тр жи шту и сл. Као јед ну од кључ них 
ре чи за раз у ме ва ње са вре ме не ме диј ске сфе ре сто га да нас 
ви ди мо кон вер ген ци ју ме ди ја.

Кон вер ген ци ја ме ди ја

Иа ко по јам кон вер ген ци ја ме ди ја – син таг ма ко ја се све че
шће сре ће у са вре ме ним те о ри ја ма ме ди ја – мо же да зву чи 
као са свим нов, овај тренд је одав но при су тан у ме диј ској 
ин ду стри ји, сма тра Ана Мар ти но ли и о кон вер ген ци ји ме ди
ја из но си сле де ће тврд ње: „... но ве тех но ло ги је до но се но ве 
иза зо ве тра ди ци о нал ним ме ди ји ма упра во кроз укр шта ње, 
спа ја ње, ства ра ње јед ног но вог, надме ди ја. Кон вер ген ци ја 
ме ди ја је тра јан и ак ту е лан про цес ко ји је за хва тио обла сти 
ме диј ских тех но ло ги ја, ин ду стри је, ме диј ских са др жа ја и 
пу бли ке... Кон вер ген ци ју ме ди ја не би тре ба ло раз ма тра ти 
као про цес чи је ће фи на ле би ти ства ра ње јед ног ме ди ја ко
ји ће об је ди ни ти све ка рак те ри сти ке по сто је ћих, већ је то 
про цес ко ји ре зул ти ра у про ли фе ра ци ји ка на ла за ко му ни
ци ра ње, про дук ци ју и ди стри бу ци ју ме диј ских са др жа ја”26. 
На гла ша ва ју ћи да је кон вер ген ци ја ме ди ја ак ту е лан и тра јан 

25 Vuk sa no vić, D. nav. de lo (pre ma: Byrnes, W. J. Ma na ge ment and Arts – The 
En ter ta in ment Bu si ness, u: Ma na ge ment and Arts, Third Edi tion, (2003), 
Fo cal Press, USA, р. 152).

26 Mar ti no li, A. (2010) Tran sfor ma ci ja ra di ja kao me di ja i ra dij skog au di to
ri ju ma pod uti ca jem no vih te no lo gi ja, dok tor ska di ser ta ci ja, Fa kul tet dram
skih umet no sti, Uni ver zi tet umet no sti, str. 46.
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про цес ко ји је за хва тио раз ли чи те ме диј ске обла сти, ау тор
ка на гла ша ва да је нео п ход но да ми као по тро ша чи ме диј
ских са др жа ја раз ви ја мо пот пу но но ве ве шти не упра вља ња 
ин фор ма ци ја ма, но ве струк ту ре пре но са ин фор ма ци ја кроз 
ка на ле, но ве кре а тив не жан ро ве итд., а као нај ве ћи иза зов 
ис ти че упра во мо гућ ност ан га жма на, од но сно укљу чи ва ња 
пу бли ке.

Да кле, кон вер ген ци ја је про цес ко ји је у са вре ме ном до бу 
од ре ђен про ме ном то ко ва у ме диј ском пеј за жу, про ме на ма 
у од но си ма ме ђу по сто је ћим тех но ло ги ја ма, про ме на ма на 
ме диј ском тр жи шту и у ме диј ској ин ду стри ји, у жан ро ви ма 
и пу бли ци, те да у том сми слу сва ка ко на ди ла зи пу ке тех
нич котех но ло шке про ме не ко је су сва ка ко ве о ма ва жне за 
овај про цес по сте пе ног при бли жа ва ња раз ли чи тих ме ди ја, 
кроз укр шта ње и спа ја ње, те уз све ве ћи удео пу бли ке у ме
диј ској про дук ци ји. Та ко ђе, кон вер ген ци ја ме ди ја опи су је и 
про ме не у на чи ну до ста вља ња и ди стри бу и ра ња ме диј ског 
са др жа ја, а ови про це си су пра ће ни и дру штве ним и кул
тур ним тран сфор ма ци ја ма, што сма тра мо да је та ко ђе ве о
ма ва жно да има мо у ви ду ка да их раз ма тра мо. Гле да но из 
угла ме диј ских уре ђа ја, кон вер ген ци ју мо же мо да озна чи мо 
и као са жи ма ње ви ше уре ђа ја у је дан, са пред но сти ма ко је  
пред ста вља ју су му по је ди нач них уре ђа ја.

Но ви ме ди ји

Као на тер мин зна ча јан за са вре ме ни ме диј ски кон текст, ов
де крат ко ука зу је мо и на тер мин „но ви ме ди ји”. Овај тер мин 
за пра во и ни је нов, од но сно у упо тре би је од 70их го ди на 20. 
ве ка,27 и осим у ме диј ском кон тек сту, при су тан је и у мно гим 
дру гим обла сти ма: умет но сти, кул ту ри, обра зо ва њу итд. У 
овом де лу да је мо не ко ли ко на по ме на о овом пој му, има ју ћи 
у ви ду ње го ву ши ро ку упо тре бу и при су ство у ли те ра ту ри, 
те зна чај и уло гу но во ме диј ског кон тек ста и тех но ло шки по
сре до ва не ко му ни ка ци је за пред мет ди сер та ци је. Број на су 
пи та ња ко ја сто је да нас пред ме диј ским те о ре ти ча ри ма ко ји 
ис тра жу ју област но вих ме ди ја: Да ли и ко је ме ди је мо же мо 
од ре ди ти као „но ве ме ди је”? Да ли би пре ци зни ји на зив био 
„но ви ји ме ди ји”, јер оно што се пре де це ни ју сма тра ло „но
вим” да нас те шко да мо же да за др жи ову од ред ни цу (ин тер
нет ко ји је на стао у про шлом ве ку са мо услов но мо же мо да 
сма тра мо за но ви ме диј)? Да ли но ви ме ди ји под ра зу ме ва ју 
са мо ра чу нар ски про це су и ра ну ко му ни ка ци ју, ди стри бу ци
ју и/или про дук ци ју са др жа ја, или се под но вим ме ди ји ма 

27 Ku le to, V. Uti caj in ter ne ta i me dij ska pi sme nost (при сту пље но 27. 1. 2013). 
http://www.va len tin ku le to.co m/2013/01/uti cajin ter ne taime dij skapi sme
nost/ 
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нај че шће под ра зу ме ва ју раз ли чи ти ди ги тал ни ме ди ји, пa je 
„но ви” у овом слу ча ју си но ним за „ди ги тал ни”?

На уч на и струч на ли те ра ту ра под но вим ме ди ји ма нај че
шће под ра зу ме ва ин тер ак тив не ди ги тал не ме ди је, за ко је 
је ка рак те ри стич но он лајн и ди ги тал но при ма ње и сла ње 
ин фор ма ци ја (ин тер нет, мо бил не уре ђа је за ко му ни ка ци ју 
и ин фор ми са ња, бло го ве итд.), ко ји су су прот ни тра ди ци
о нал ним ме ди ји ма (ра дио, но ви не, ТВ), сма тра Ана Мар
ти но ли и на во ди да овај по јам озна ча ва све ве ће при су ство 
ком пју те ри зо ва них, ди ги тал них и умре же них ин фор ма ци ја 
и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ко је су ка рак те ри стич не за 
крај про шлог и по че так овог ве ка.28 Уви дом у обим ну ли
те ра ту ру из ове обла сти мо же се за кљу чи ти да све ма сов
ни јом упо тре бом гло бал не ра чу нар ске мре же, и овај по јам 
ме ња сво је ка рак те ри сти ке, те да се да нас под њим нај че
шће подразумеваjу ин тер нет, дру штве ни ме ди ји, мо бил ни 
те ле фо ни и пре но си ва мул ти ме ди ја. Та ко ђе, раз ма тра ју ћи 
обра зо ва ње мла дих у кон тек сту но вих ме ди ја, ис тра жи ва чи 
тер мин но ви ме ди ји ко ри сте да опи шу „... ме диј ско окру
же ње у ко ме тра ди ци о нал ни ји ме ди ји, као што су књи
ге, ТВ и ра дио кон вер ги ра ју са ди ги тал ним ме ди ји ма, по
себ но ин терактивним ме ди ји ма и ме ди ји ма за дру штве ну 
комуникаци ју”.29

Јед но од су штин ских пи та ња ка да је о но вим ме ди ји ма реч 
је пи та ње ко је је по ста вио Лев Ма но вич: Ка ко ме ди ји по ста
ју но ви, од но сно на ко је на чи не ко ри шће ње ком пју те ра за 
про дук ци ју и ди стри бу и ра ње ме ди ја ути че да они по ста ју 
но ви?30 Као прин ци пе но вих ме ди ја, уме сто већ тра ди ци о
нал но по сту ли ра них, као што су ин тер ак тив ност и хи пер
ме ди ји, овај ау тор на во ди сле де ће: ну ме рич ка пред ста ва, 
мо ду лар ност, ау то ма ти за ци ја, про мен љи вост и кул тур но 
тран ско ди ра ње, и до да је да њих тре ба раз у ме ти као оп ште 
тен ден ци је у обла сти кул ту ре ко ја про ла зи кроз про цес ин
фор ма ти за ци је а не као ап со лут не за ко ни то сти. Овај ау тор 
по ка зује ка ко су но ви ме ди ји ре зул тат син те зе два одво је на 
исто риј ска пу та: ме диј ских тех но ло ги ја и ра чу нар ства, пре
тва ра њем ме ди ја у ну ме рич ке по дат ке на ста ју но ви ме ди ји: 
по крет не сли ке, об ли ци, зву ци, гра фи ке итд. ко је са да мо же
мо да об ра ђу је мо у ра чу на ру. Ма но вич сма тра да по пу лар но 
схва та ње но вих ме ди ја из јед на ча ва овај по јам са упо тре бом 
ра чу на ра за при ка зи ва ње и ди стри бу ци ју са др жа ја и твр ди 

28 Mar ti no li, A. nav. de lo, str. 1112.
29 He at her,  M. еt al, (2008) Li ving and Le ar ning with New Me dia, 11. 8, http://

di gi talyouth.ischool.ber ke ley.edu /fi les/re port/di gi talyouthWhi te Pa per.pdf  
(пре у зе то 11. 10. 2011).

30 Ma no vič, L. (2015) Je zik no vih me di ja, Be o grad: Cliо, str. 62.
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да не ма раз ло га да се ра чу нар не ис ти че и као ин стру мент 
за про из вод њу или скла ди ште ње ме ди ја: „... на ла зи мо (се) у 
си ту а ци ји слич ној оној из че тр на е стог и де вет на е стог ве ка, 
ка да су штам пар ска пре са и фо то гра фи ја из вр ши ле ре во лу
ци о нар ни ути цај на раз вој мо дер не умет но сти и кул ту ре, то 
јест да нас се на ла зи мо усред ре во лу ци је но вих ме ди ја – по
мак це ло куп не кул ту ре ка ра чу нар ски по сре до ва ним об ли
ци ма про из вод ње, ди стри бу ци је и ко му ни ка ци је.”31 Пре и
спи ту ју ћи уло гу ра чу на ра у ме диј ској сфе ри, овај ау тор за
кљу чу је – и у овом зна че њу се по јам но вих ме ди ја ко ри сти у 
ди сер та ци ји, да су но ви ме ди ји ре зул тат ста па ња ме диј ских 
и ра чу нар ских тех но ло ги ја – зву ци, гра фи ке, по крет не сли
ке, про сто ри, тек сто ви и сл., ко је са да мо же мо ком пју тер ски 
да об ра ђу је мо. Је дан од кључ них Ма не ви че вих ста во ва је 
да је иден ти тет ме ди ја до жи вео дра ма тич ни је про ме не од 
ра чу на ра, и де фи ни шу ћи ове про ме не, Ма но вич на мер но 
из бе га ва ко ри шће ње из ра за ди ги та лан и ин тер ак ти ван, јер 
сма тра да су су ви ше ши ро ки и дво сми сле ни кон цеп ти да би 
би ли упо тре бљи ви.

Пре тва ра ње ме ди ја у ра чу нар ске по дат ке овај ис тра жи вач 
ви ди као су штин ску по сле ди цу по ве зи ва ња ме ди ја и ра чу
на ра: „Но ви ме ди ји зах те ва ју но ву ета пу у те о ри ји ме ди ја, 
чи је по чет ке мо же мо на ћи у ре во лу ци о нар ним де ли ма Ха
рол да Ини са из пе де се тих и Мар ша ла Ма клу а на из ше зде
се тих го ди на два де се тог ве ка. Да би смо раз у ме ли су шти ну 
но вих ме ди ја, мо ра мо се окре ну ти на у ка ма о ра чу на ри ма. 
Ту мо же мо оче ки ва ти да на ђе мо но ве из ра зе, ка те го ри је и 
опе ра ци је ко је од ли ку ју ме ди је ко ји се мо гу про гра ми ра ти. 
Од про у ча ва ња ме ди ја пре ла зи мо на не што што би се мо
гло на зва ти „про у ча ва ње софт ве ра” – од те о ри је ме ди ја до 
те о ри је софт ве ра.”32 Као је дан од на чи на да се за поч не са 
те о ри јом софт ве ра, ау тор на во ди прин цип тран ско ди ра ња и 
сма тра да се од ре ђе ни прин ци пи не мо гу сма тра ти ди стинк
тив ним за но ве ме ди је, јер су при сут ни у не ким ста ри јим 
кул тур ним об ли ци ма, те кри тич ки раз ма тра не ко ли ко по
пу лар них ста во ва о но вим и ста рим ме ди ји ма и твр ди ка
ко не мо гу да „из др же” па жљи ви ју про ве ру: но ви ме ди ји су 
ана лог ни ме ди ји кон вер то ва ни у ди ги тал ну пред ста ву, но ви 
ме ди ји до пу шта ју на су ми чан при ступ би ло ком еле мен ту, 
ди ги та ли за ци ја не ми нов но под ра зу ме ва од ре ђе ни гу би так 
ин фор ма ци ја, ди ги тал ни ме ди ји мо гу се бес крај но ко пи ра
ти без ика квог гу бит ка ква ли те та, но ви ме ди ји су, за раз
ли ку од ста рих ме ди ја, ин тер ак тив ни итд. За ни мљи во је да 
овај ау тор има не што дру га чи ји став о ин тер ак тив но сти у 

31 Исто, стр. 61.
32 Исто, стр. 90.
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од но су на ве ћи ну ис тра жи ва ча и ко ри сни ка, сматраjући да 
не ма мно го сми сла на зи ва ти ра чу нар ске ме ди је „ин тер ак
тив ним” јер то за пра во пред ста вља јед но став но по на вља ње 
нај основ ни јих чи њеница ве за них за ком пју те ре. Олег Јек
нић се су прот ста вља Ма но ви че вом схва та њу но вих ме ди ја 
пре ма ко ме се ин тер ак тив ност нај че шће до во ди у ве зу са ра
чу на ри ма, тј. са „но вим ме ди ји ма”, и на во ди да под но вим 
ме ди јем сма тра „... ко ор ди ни са ни елек тро маг нет ски та лас 
(ЕМ зра че ње) ода кле сле ди да ера „но вих ме ди ја”, у хро
но ло шком сми слу, за по чи ње кра јем де вет на е стог ве ка са 
разво јем те ле комуникација”33.

Сај то ви за дру штве но умре жа ва ње, „па мет ни” те ле фо ни, 
он лајн игре и сл., иа ко ре ла тив но но ви јег да ту ма на стан ка, 
по ста ли су са став ни део сва ко дне ви це ве ли ког бро ја љу ди и 
те шко је по ве ро ва ти да смо са мо пре не што ви ше од де сет 
го ди на жи ве ли без њих. По да ци из САД го во ре да ди ги тал ни 
ме ди ји и он лајн ко му ник aци је у пот пу но сти про жи ма ју жи
во те мла дих, ка ко је по ка за ло ис тра жи ва ње „Жи вот и уче ње 
са но вим ме ди ји ма” 34 и да смо, иа ко има све ви ше ис тра жи
ва ња ко ја се ба ве но во ме диј ским прак са ма, још увек у ра
ним фа за ма по ве зи ва ња раз ли чи тих по да та ка ра ди до би ја ња 
ши ре сли ке о уло зи ко ју но ви ме ди ји има ју у сва ко днев ном 
жи во ту мла дих. У овом оп се жном ис тра жи ва њу тер мин но
ви ме ди ји ко ри шћен је да би се опи са ла ме диј ска еко ло ги ја 
у ко јој тра ди ци о нал ни ме ди ји, као што су књи ге, ра дио или 
те ле ви зи ја кон вер ги ра ју са ди ги тал ним ме ди ји ма, по себ но 
са ин тер ак тив ним и дру штве ним ме ди ји ма. Упра во за то што 
ис пи ту ју кон сте ла ци ју про ме на ме диј ских тех но ло ги ја ко је 
не мо гу би ти све де не на по је ди не тех нич ке ка рак те ри сти ке, 
ау то ри ко ри сте тер мин но ви ме ди ји уме сто ди ги тал ни или 
ин тер ак тив ни ме ди ји, фо ку си ра ју ћи се на оне прак се ко је су 
но ве у ак ту ел ном тре нут ку и ко је су ја сно по ве за не са кул
ту ром мла дих. У окви ру овог ис тра жи ва ња уста но вље но је 
да мла ди ко ри сте но ве ме ди је за ве о ма раз ли чи те по тре бе – 
со ци јал не, за бав не, еду ка тив не итд., и да се у овом про це су 
од ви ја за пра во је дан спе ци фи чан вид ко му ни ка ци је, у ко ме 
су уче сни ци увек он лајн, тј. увек на ин тер не ту. По да ци ко
ји по ка зу ју да је омла ди на да нас цен трал ни ак тер ме ди ја и 
ко му ни ка ци ја су ве о ма зна чај ни за раз у ме ва ње са вре ме ног 
ме диј ског пеј за жа. Као но ве со ци јал не ве шти не и кул ту рал
не ком пе тен ци је ко је су по треб не мла ди ма да би јед ног да на 
по ста ли „пот пу ни уче сни ци”, Хен ри Џен кинс на во ди: игру, 
спо соб ност из во ђе ња (усваја ње ал тер на тив них иден ти те та 

33 Jek nić, O. (2014) Te o ri ja in ter fej sa, Be o grad: Cen tar za me di je i 
komunikaci je, Fa kul tet za me di je i ko mu ni ka ci je, str. 55.

34 He at her,  M. nav. de lo, str. 4.
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са свр хом им про ви за ци је и от кри ћа), мул ти та скинг, спо
собност сми сле ног узор ко ва ња и ре мик со ва ња ме диј ског 
са др жа ја, ко лек тив ну ин те ли ген ци ју (спо соб ност при ку
пљања зна ња и по ре ђе ња са бе ле шка ма дру гих са на ме ром 
да се оства ри за јед нич ки циљ), умре жа ва ње (спо соб ност 
пре тра ге, син те зе и ди се ми на ци је ин фор ма ци ја), спо соб
ност про це њи ва ња (ева лу а ци ја по у зда но сти и кре ди би ли те
та ин фор ма ци ја), си му ла ци ја (спо соб ност ин тер пре та ци је и 
кон струк ци је ди на мич ког мо де ла ствар ног све та) итд.35

Пар ти ци па тив ни ме ди ји

За са вре ме ни ме диј ски кон текст су ве о ма ва жни и ин тер
нет сер ви си као пр ви ин тер ак тив ни сер ви си ма сов них елек
трон ских ко му ни ка ци ја ко ји омо гу ћа ва ју је дин стве ну и јед
но став ну по врат ну спре гу из у зет но број не пу бли ке и ме ди
ја, сво је вр сно бри са ње гра ни ца из ме ђу ко ри сни ка и из во ра 
ин фор ма ци ја. Отва ра ње мо гућ но сти да пу бли ка ак тив но 
уче ству је у про гра ми ра њу са др жа ја, да њи ме ма ни пу ли ше, 
али и да кре и ра соп стве не про гра ме – ре де фи ни ше од но се 
уред никпро ду центпри ма лац са др жа ја, ства ра ју ћи од ко ри
сни ка исто вре ме но и ау то ра про гра ма – ви ди мо као по себ но 
зна чај не у кон тектсту па ра диг ме пар ти ци па тив но сти.

На ста нак и раз вој пар ти ци па тив них ме ди ја, ко ји су за сно ва
ни на ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма, омо
гу ћио је ко ри сни ци ма да од кон зу ме на та ин фор ма ци ја бр же 
и лак ше по ста ну њи хо ви ства ра о ци и да се, пре ва зи ла зе ћи 
ге о граф ске и вре мен ске гра ни це, по ве жу са ко ри сни ци ма 
ши ром све та. Под пар ти ци па тив ним ме ди ји ма под ра зу ме
ва мо све ме ди је ко ји, уз при ме ну раз ли чи тих софт вер ских 
ала та, по др жа ва ју и омо гу ћа ва ју ак тив ну пар ти ци па ци ју 
ма њег или ве ћег кру га ко ри сни ка у окви ру: бло го ва, ви
ки плат фор ми, та го ва ња, он лајн дру штве ног умре жа ва ња 
и ге не ри са ња и де ље ња раз ли чи тих са др жа ја итд. Ве ћи на 
ко ри сни ка мо же пу тем гло бал не мре же да еми ту је или об
ја ви са др жај ко ји ће би ти до сту пан ве ли ком бро ју љу ди а 
исто вре ме но мо же да при ма и пра ти са др жа је та ко ђе ве ли
ког бро ја ко ри сни ка. Ве о ма је ва жно да има мо у ви ду да се 
тех но ло шка ин фра струк ту ра пар ти ци па тив них ме ди ја кон
ти ну и ра но раз ви ја, те је зна чај но да пра ти мо ове трен до ве и 
до пу ња ва мо сво ја зна ња из обла сти ин фор ма ци о не и ди ги
тал не пи сме но сти, јер што ви ше љу ди бу де зна ло аде кват но 
да ко ри сти пар ти ци па тив не ме ди је за раз ли чи те свр хе ве ћа 

35 Jen kins, H. et al  (2009) Con fron ting the Chal len ges of Par ti ci pa tory Cul tu
re: Me dia Edu ca tion for the 21 cen tury, (пре у зе то 18. 10. 2013), p. 4. https://
mit press.mit .edu /si tes/de fa ult/fi les/ti tles/free_dow nlo ad/9780262513623_
Con fron ting_the _Chal len ges.pdf 
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је ве ро ват но ћа да ће ин фос фе ра у бу дућ но сти би ти про стор 
ко ји ће још ви ше под сти ца ти и омо гу ћа ва ти пар ти ци па тив
ност. Пар ти ци па тив ни ме ди ји се ме ђу соб но раз ли ку ју али 
има ју и од ре ђе не за јед нич ке ка рак те ри сти ке: со ци о ло шке, 
еко ном ске и тех нич ке, те у из ве сном сми слу мо же мо да их 
по сма тра мо као дру штве не ме ди је чи ја се сна га за сни ва на 
ак тив ном уче ство ва њу ве ли ког бро ја љу ди, на њи хо вом по
ве зи ва њу и умре жа ва њу, на омо гу ћа ва њу ши рег, јеф ти ни јег 
и бр жег де ље ња ин фор ма ци ја и ко ор ди на ци је ак тив но сти.

Ана Мар ти но ли син таг мом пар ти ци па тив ни ме ди ји обу ва
та: бло го ве, та го ва ње, де ље ње ау дио и ви део са др жа ја, Mes
hUp, ви ки, RSS, под каст, вир ту ел не за јед ни це итд. и на во ди 
да смо да нас све до ци ја ча ња кул ту ре „... ко ја под сти че ан га
жман, пар ти ци па ци ју, раз ви ја ње. То ме до при но си зна ча јан 
за о крет од тра ди ци о нал них, ли не ар них ме ди ја ка ин тер ак
тив ним ме ди ји ма, ка на ли ма или ди ги тал ним плат фор ма
ма”.36 Пар ти ци па ци ја им пли ци ра ви ши сте пен укљу че но сти 
јав но сти у про цес про дук ци је, али и упра вља ње и пла ни ра
ње ко му ни ка ци о них си сте ма, ка ко до бро уви ђа Ма рти но ли, 
и сма тра да због сво је дру штве не уло ге ме ди ји мо ра ју би ти 
зна ча јан чи ни лац рас пра ве о пар ти ци па ци ји, мо гу је под сти
ца ти или на аде ква тан на чин укљу чи ти љу де ко ји ни су про
фе си о нал ци у ме диј ски по сре до ва ну про ду кци ју зна че ња.

Ни ко Кар пен ти ер твр ди, и ова тврд ња је зна чај на за кри
тич ко пре и спи ти ва ње па ра диг ме пар ти ци па тив но сти, да 
се пре ви ше обра ћа па жња на но ве ме ди је и њи хов пар ти
ци па тив ни по тен ци јал, а да се кул ту ро ло шки и пар ти ци па
тив ни по тен ци јал тра ди ци о нал них ме ди ја – ра ди ја, штам пе 
и те ле ви зи је, за по ста вља и пот це њу је.37 Ау тор сма тра да је 
ова кав при ступ тех но ло шкоде тер ми ни стич ки, јер се те ме
љи на иде ји да спе ци фич не ме диј ске тех но ло ги је са ме по 
се би има ју ве ћи по тен ци јал за пар ти ци па тив ност. Кар пен
ти ер твр ди са свим су прот но – да по тен ци јал са вре ме них 
ме диј ских тех но ло ги ја за ви си од на чи на на ко ји се ме ди ји 
ко ри сте и да пар ти ци па тив ни по тен ци јал ме ди ја у са вре ме
ном тех но ло шком кон тек сту нај че шће за ви си од од но са мо
ћи про фе си о нал не ме диј ске ели те и не про фе си о на ла ца ко ји 
су укљу че ни, а не са мо од ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них 

36 Mar ti no li, A. (2013) Pu bli ka i me dijski mul ti ta sking – po de lje na pa žnja u 
eri mul ti plat form no sti, CM: Com mu ni ca tion Ma na ge ment Qu ar terly: Ča so
pis za upra vlja nje ko mu ni ci ra njem  28, Be o grad: Fa kul tet po li tič kih na u ka,  
Uni ver zi tet u Be o gra du, str. 46.

37 Car pen ti er, N. et al (2007) The o re ti cal fra me works for par ti ci pa tory me dia, 
In tro duc tion, Tar tu Uni ver sity Press (пре у зе то 19. 03. 2012), p. 111. https://
www.aca de mia.edu /272174/The o re ti cal_Fra me works_for _Par ti ci pa tory_
Me dia.
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тех но ло ги ја. Тврд њу о од но су мо ћи не мо же мо да при хва
ти мо као са свим тач ну, јер се тај од нос у при лич ној ме ри 
про ме нио и ме ња се и да ље, и ми шље ња смо да су упра во 
ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги је омо гу ћи ле да и 
не про фе си о нал ци, ка ко их овај ис тра жи вач на зи ва, при лич
но јед но став но и са свим бес плат но са вла да ју раз ли чи те на
чи не ко ри шће ња ме ди ја. На You Tu be ка на лу по сто ји од го вор 
на ве ћи ну пи та ња ко ја по чи њу са: „Ка ко да ...?”, од но сно 
ви део за пи си у ко ји ма се об ја шња ва ка ко да оба ви мо од ре ђе
не за дат ке и то, углав ном, упра во од стра не про фе си о нал них 
но ви на ра. 

Сма тра мо, на кон ре а ли зо ва них ис тра жи ва ња ко ја су би ла 
усме ре на на по тен ци јал пар ти ци па тив них прак си у до ме ну 
кул ту ре,38 и уви да у обим ну ли те ра ту ру, да је нео п ход но да 
се до дат но ис тра жи и јав но сти пре зен ту је кре а ти ван и кул
ту ро ло шки по тен ци јал но вих ме ди ја за по сло ва ње, на пре дак 
и раз вој ин сти ту ци ја кул ту ре. Оства ри ва ње пар ти ци па тив
ног по тен ци ја ла, ка ко тра ди ци о нал них, та ко и но вих медијa 
у обла сти кул ту ре (и не са мо у обла сти кул ту ре), за ви си од 
мно го фак то ра: дру штве нопо ли тич ког кон тек ста ко јим се 
по др жа ва или, на про тив, за по ста вља и не ко ри сти овај по
тен ци јал, еко ном ских и тех но ло шких фак то ра ко ји омо гу ћа
ва ју пар ти ци па тив ност раз ли чи тог ква ли те та, оби ма и ре
зул та та, од зна ња и мо ти ви са но сти кул тур них рад ни ка ко ји 
тре ба да пла ни ра ју и ре а ли зу ју пар ти ци па тив не про јек те, од 
ко ри сни ка и пу бли ке ко ја тре ба да уче ству је и пар ти ци пи ра, 
тј. од њи хо ве об у че но сти, ин фор ми са но сти, кре а тив но сти 

38 Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но је за по тре бе из ра де док тор ске 
ди сер та ци је „Би бли о те ка као но си лац пар ти ци па тив них прак си у кул
ту ри у кон тек сту ин фор ма ци о ног дру штва”. У дру гој фа зи овог ис тра
жи ва ња ре а ли зо ва ни су не на мен ски ин тер вјуи са свет ским би бли о те
ка ри ма и екс пер ти ма у обла сти би бли о те ка р ствa, у пе ри о ду од 2004. 
до 2014. го ди не, ко ји су по слу жи ли за по ста вља ње кон тек ста ана ли зе 
и да ва ње смер ни ца у ко ји ма би ис тра жи ва ње тре ба ло да се од ви ја. У 
овој фа зи оба вљен је и низ не фор мал них раз го во ра на те ре ну са ко ри
сни ци ма раз ли чи тих вр ста би бли о те ка у Бе о гра ду. У тре ћој фа зи ем пи
риј ских ис тра жи ва ња оба вље но је ис тра жи ва ње ко јим је об у хва ће но 15 
би бли о те ка ра из Ср би је. Са ода бра ним би бли о те ка ри ма (на осно ву пре
ли ми нар них ис тра жи ва ња) оба вље ни су на мен ски, ду бин ски ин тер вјуи 
са ја сно де фи ни са ним пи та њи ма. Овим ква ли та тив ним ис тра жи ва њем 
на сто ја ло се да се об у хва те би бли о те ке у на шој зе мљи ко је се раз ли ку
ју пре ма сре ди ни у ко јој се на ла зе, тех но ло шкој опре мље но сти, бро ју 
чла но ва итд, а чи ји би бли о те ка ри екс пер ти зом, прак тич ним ис ку ством 
и ак тив но сти ма мо гу зна чај но да до при не су раз у ме ва њу те ме. Да кле, 
ра ди пот пу ни је сли ке во ди ло се ра чу на – у ме ри у ко јој је би ло мо гу ће, 
да бу ду за сту пље не раз ли чи те вр сте би бли о те ка из гра до ва и ва ро ши ца, 
са раз ли чи тим бро јем чла но ва и ве о ма раз ли чи том тех но ло шком ин фра
струк ту ром – од би бли о те ке ко ја не ма ни те ле фон ни ин тер нет до ве ли ке 
би бли о те ке, ко ја је је дан од ли де ра у обла сти при ме не ин фор ма ци о но
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у на шој зе мљи.
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итд. Да кле, при су ство и ко ри шће ње но вих ме ди ја ути че на 
об ли ке пар ти ци па ци је, али ни је њен је ди ни услов, ни ти је 
ко ри шће ње но вих тех но ло ги ја са мо по се би до вољ но, иа ко 
нас осна жу је за пар ти ци па ци ју. 

Зна чај не су и на по ме не ко је, има ју ћи у ви ду про це се ко ре
ни тих про ме на кроз ко је ма сов ни ме ди ји да нас про ла зе, да је 
Чар ли Гир, ко ји кри тич ки раз ма тра пар ти ци па тив не кон цеп
те у овом кон тек сту. Гир, на и ме, сма тра да је по гре шно ве ро
ва ти да, на при мер, по ве ћа ње мо гућ но сти уче шћа гле да ла ца 
или слу ша ла ца пред ста вља не ку вр сту но ве пар ти ци па тив не 
де мо кра ти за ци је ме ди ја, те да је под сти ца ње ау ди то ри ју ма 
да се укљу чи у ме диј ску про дук ци ју са мо при вид но и да су 
ме ди ји и да ље по све ће ни пре но ше њу соп стве них по ру ка у 
јав ност. Са овим тврд ња ма се де ли мич но мо же мо сло жи ти, 
јер сма тра мо да су ме ди ји увек, а не са мо да нас, нај ви ше 
по све ће ни пре но ше њу соп стве них по ру ка, јер је то њи хо ва 
основ на ми си ја и ак тив ност ко ја их у нај ве ћој ме ри де фи
ни ше. Са дру ге стра не, јав ност, за хва љу ју ћи пре све га ИКТ 
и мо бил ним тех но ло ги ја ма, по пр ви пут мо же да ге не ри ше 
раз ли чи те мул ти ме ди јал не са др жа је и ша ље их уред ни штву 
ма сов них ме ди ја. Иа ко и тра ди ци о нал ни ме ди ји, по пут 
РТСа или БиБиСија (BBC), има ју ру бри ке на ме ње не гра
ђа ни ма, да нас има мо и све ви ше не за ви сних он лајн ме ди ја 
ко ји ова ко ге не ри сан са др жај об ја вљу ју и ди стри бу и ра ју39.

Мул ти та скинг

У са вре ме ном тех но ло шком окру же њу ме ди је ко ри сти мо на 
дру га чи је на чи не не го што смо то чи ни ли пре са мо не ко ли ко 
го ди на: убр зан раз вој ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех
но ло ги ја ути че на број и ра зно вр сност ме ди ја ко ји су нам 
да нас до ступ ни, као и на ко ли чи ну ин фор ма ци ја и са др жа
ја ко је пу тем раз ли чи тих ко му ни ка ци о них ка на ла при ма мо. 
За раз у ме ва ње са вре ме ног ме диј ског кон тек ста зна чај но је 
и раз у ме ва ње фе но ме на по де ље не па жње, од но сно исто вре
ме ног ко ри шће ња ви ше ме ди ја – мул ти та скин га. Ука зу је мо 
пре све га на ту ма че ње Ма ну е ла Ка стел са (Ma nuel Ka stels) 
ко ји ди ску ту је ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но 
2007. го ди не у Ка та ло ни ји у на ме ри да се ис пи та но ви обра
зац од но са пре ма ме ди ји ма, кроз фо кус гру пе од 704 осо бе 
ко је су по сма тра не, уз њи хов при ста нак, у пе ри о ду од не ко
ли ко ме се ци40. При пад ни ци ове гру пе има ју 1830 го ди на, 
на ин тер не ту су у про се ку че ти ри са та днев но. Ре зул та ти 
су по ка за ли да је то вре ме ис пре пле та но са вре ме ном ко је 

39 http://lu pi ga.co m/; http://www.ju zne ve sti.co m; http://www.njuz.net/
40 Ka stels, K. (2014) Moć ko mu ni ka ci ja, Be o grad: Clio, str. 169  170.
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прово де гле да ју ћи те ле ви зи ју, да ко му ни ци ра ју то ком чи та
вог да на раз ли чи тим сред стви ма и да је за пра во мул ти та
скинг, од но сно исто вре ме но пра ће ње ви ше раз ли чи тих ме
ди ја – нор ма, ка ко за кљу чу је Ка стелс, а не из у зе так. Да кле, 
ис пи та ни ци исто вре ме но гле да ју те ле ви зи ју, слу ша ју му зи
ку или ша љу по ру ке пу тем мо бил них те ле фо на, на ин тер не
ту су, игра ју ви део игре и сл. 

И Ана Мар ти но ли уо ча ва трен до ве ко ји су све при сут ни ји у 
на ви ка ма пу бли ке: ве за са ме ди ји ма је све ду бља и под ра зу
ме ва емо ци о нал но ин ве сти ра ње, све је при сут ни ји фе но мен 
„по де ље не па жње” – исто вре ме на упо тре ба ви ше ме ди ја. 
„Ме диј ски мул ти та скинг је ди рект на по сле ди ца ди ги та ли
за ци је ме диј ских са др жа ја, ја ча ња пар ти ци па тор не кул ту
ре, мо гућ но сти да ин тер ак тив но ко му ни ци ра мо, да бу де мо 
ак тив ни... при су ству је мо ства ра њу јед не но ве вр сте пу бли
ке, пу бли ке ко ја же ли да бу де укљу че на, али јој је по тре
бан по вод за то – она мо ра би ти мо ти ви са на, под стак ну та, 
про во ци ра на.”41 Ау тор ка твр ди и да је по тре ба по тро ша ча 
све ве ћа за уре ђа ји ма ко ји омо гу ћа ва ју исто вре ме но ин тер
нет ко нек ци ју, раз го вор, сла ње елек трон ске по ште и по ру ка, 
видео раз ме ну итд.

У овом кон тек сту на во ди мо и ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је 
спро ве де но 2012. го ди не у САД, у окви ру ко га су при ку пље
ни и ана ли зи ра ни по да ци о то ме ко је мо бил не уре ђа је и на 
ко је на чи не ко ри сти за јед ни ца (сту ден ти, осо бље, при ја те љи 
би бли о те ке итд.) Хан тер ко ле џа у Њу јор ку (Hun ter Col le ge). 
Циљ ис тра жи ва ња био је да се до би је ни по да ци и ин фор ма
ци је ис ко ри сте, од но сно узму у об зир при ли ком ди зај ни ра
ња мо бил ног вебсај та би бли о те ке, окре ну тог ко ри сни ку. Је
дан од за ни мљи вих за кљу ча ка до ко јих су ис тра жи ва чи до
шли је да уче сни ци у ис тра жи ва њу ра ди је ко ри сте па мет не 
те ле фо не и код ку ће (63.7 %), где има ју при ступ и деск топ 
ра чу на ру (ко ји по се ду је 56.6% ис пи та ни ка) или лап то пу (ко
ји по се ду је 90.8%), да то чи не че сто и у го то во свим аспек
ти ма дру штве ног жи во та – што ука зу је на из у зет но ве ли ку 
по пу лар ност у ко ри шће њу ин тер не та на мо бил ним уре ђа ји
ма (па мет ни те ле фо ни, та бле ти и сл.) у сва ко днев ној упо тре
би, а број по се та вебcајту, пу тем ових уре ђа ја, удво стру чио 
се у од но су на прет ход ну, 2011. го ди ну.42 Пре ма по да ци ма 
до би је ним у ис тра жи ва њу, не што ви ше од 20% ис пи та ни ка 
по се ду је та блет ра чу нар, али бли зу 38% пла ни ра да на ба
ви овај мо бил ни уре ђај, што се по ду да ра са по да ци ма ко ји 

41 Mar ti no li, A. nav. de lo, str. 42.
42 Bec ker, A. et al (2013) De ve lo ping and com ple ting a li brary mo bi le tec hno

logy sur vey to cre a te a user – cen te red mo bi le pre sen ce, Li brary Hi Tech, Vol. 
31 Iss 4, p. 693  695.
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го во ре да се број по се та сај ту са та блет уре ђа ја утро стру
чио у 2012. го ди ни, у од но су на прет ход ну го ди ну. Ови 
статистички по да ци го во ре да се ме ња при ро да при сту па 
са др жа ји ма на мре жи и ука зу је на нео п ход ност при ла го ђа
ва ња овим тен ден ци ја ма. Та ко ђе, сту ди ја је ука за ла да 58.2% 
ко ри сни ка же ли да до би ја по ру ке са ин фор ма ци ја ма на мо
бил ни те ле фон, да им је по треб но да се ла ко кре ћу кроз са
др жај сај та и ба зу по да та ка би бли о те ке, да же ле мо гућ ност 
да овим пу тем ре зер ви шу књи ге и при сту пе екњи га ма, као 
и на чи ње ни цу да се мо бил ни уре ђа ји све ви ше ко ри сте за 
обра зов не свр хе. Уз ра чу на ре, да нас су све при сут ни ји и та
бле ти и мо бил ни те ле фо ни као уре ђа ји ко је пу бли ка исто
вре ме но ко ри сти и овај ве ли ки по раст ства ра на ци је мул ти
та ске ра (mul ti ta skers) и пре тва ра днев не со бе на ших ба ка и 
де ка и ро ди те ља у ди ги тал на ме диј ска сре ди шта.43

За кључ на раз ма тра ња:  
да ли при ка за но по ста је исти ни то?

Екс пан зи ја мо бил них уре ђа ја у по след њој де це ни ји44 – мо
бил них те ле фо на, та бле та, ај пе да, па мет них те ле фо на, елек
трон ских чи та ча по пут Kindlа итд, до ве ла је до зна чај них 
про ме на у при сту пу и на чи ну ко ри шће ња ин тер не та као 
ме ди ја. Деск топ ра чу на ре по ла ко су за ме ни ли лап то по ви, а 
са да лап то по ве по ла ко за ме њу ју ма њи мо бил ни уре ђа ји ко ји 
нам омо гу ћа ва ју да прак тич но увек бу де мо он лајн, да кон
зу ми ра мо и ге не ри ше мо са др жај на би ло ком ме сту, не са мо 
код ку ће или у кан це ла ри ји, да оба вља мо, ка ко смо ви де ли, 
ви ше за да та ка исто вре ме но. Са ста нак или час на ко ме се, 
за са да кри шом, гле да ју ве сти и по ру ке ко је сти жу на на
ше ми ни уре ђа је, па ра лел но кон зу ми ра ње са др жа ја на раз
ли чи тим ме ди ји ма – те ле фо ну, те ле ви зо ру и та бле ту, да нас 
су све че шће по ја ве, од но сно, ка ко за кљу чу је Ше ри Теркл, 
уз тех но ло ги је чак и нај о бич ни ји те ле фон ски по зив до во ди 
са вре ме ног чо ве ка у „... свет стал ног пар ци јал ног по све ћи
ва ња па жње...”45. Ова ау тор ка на гла ша ва да се ве о ма бр зо 
цир ку ли са ње уста ли ло као до жи вљај кон стант ног „са при
су ства” у све ту кон стант не ко му ни ка ци је: „На ши раз го во ри 
ли цем у ли це ру тин ски су пре ки да ни по зи ви ма и по ру ка ма 
ко је при сти жу. У све ту па пир не по ште би ло је не при хва тљи
во да ко ле га чи та сво ја пи сма то ком са стан ка.”46 Ову но ву 

43 http://sta ke hol ders.of com.or g.uk /mar ketda tare se arch/mar ketda ta/com mu
ni ca ti onsmar ketre ports/cm r13/, при сту пље но 12. 12. 2014).

44 https://www.itu.int/en/ITUD/Sta ti stics/Pa ges/stat/de fa ult.aspx (при сту пље
но 12. 12. 2014).

45 Terkl, Š. (2011) Sa mi za jed no, Be o grad: Clio, str. 226.
46 Исто, стр. 226227.
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вр сту вре ме на ау тор ка од ре ђу је као вре ме по де ље не па жње, 
кри тич ки се од но си пре ма опи са ном кон тек сту и сма тра да 
смо пре бр зо по ста ли спрем ни да сла ви мо не пре ста но при
су ство тех но ло ги је и да мул ти та скинг сма тра мо вр ли ном, 
иа ко су мно ги пре да ва чи уо чи ли да сту ден ти ко ји др же отво
ре не лап то по ве на ча су не по сти жу та ко до бре ре зул та те као 
они ко ји то не чи не, већ са мо пра те на ста ву. Мул ти та скинг 
ве о ма ва жан фе но мен, јер опи су је ка рак те ри сти ке но вих 
на ви ка и по тре ба са вре ме них ко ри сни ка, ука зу је на на чи не 
на ко је ко ри сни ци при ма ју и ге не ри шу са др жај и та ко нам 
да је дра го це не по дат ке ко ји су зна чај ни за бо ље раз у ме ва
ње пара дигме пар ти ци па тив но сти у са вре ме ном ме диј ском 
кон тек сту.

Да кле, до ступ ност и јед но став ност упо тре бе ме диј ских 
алат ки у ин фор ма ци о ном дру штву отва ра број не мо гућ но
сти за кре а тив но уче ство ва ње пу бли ке и ге не ри са ње ме диј
ског са др жа ја. Са дру ге стра не, пар ти ци па тив не прак се за
ви се од број них фак то ра, те се уче ство ва ње не под ра зу ме ва 
са мо по се би, као по сле ди ца ме диј скотех но ло шког на прет
ка, већ је прак са ко ју је по треб но не го ва ти, под сти ца ти и за 
њу се аде кват но при пре ма ти. Мо гућ ност да се укљу чи мо и 
ан га жу је мо у ме диј ској и тех но ло шкој сфе ри, на ин тен зи
ван и ау то но ман на чин, ви ди мо као по зи ти ван аспект опи са
них про ме на. Су прот но кон цеп ту о „бес по моћ ној пу бли ци” 
ко јом упра вља ју ме ди ји, сма тра мо да пу бли ка при хва та и 
ко ри сти но ве мо гућ но сти ко је ну де ме ди ји да из ра зи сво је 
скло но сти. Ипак, ра ди бо љег раз у ме ва ња ме диј ског кон тек
ста, ко ји је ва жан за на ше укуп но раз у ме ва ње раз ма тра них 
те ма, нео п ход но је да кон ти ну и ра но кри тич ки пре и спи ту
је мо и не га тив не трен до ве и иза зо ве као што су: кри за кре
ди би ли те та у ме ди ји ма, не до вољ на тран спа рент ност и не
по што ва ње де мо крат ских прин ци па, пре ко мер на ко мер ци
ја ли за ци ја и та бло и ди за ци ја, од сту па ње од про фе си о нал них 
стан дар да итд. Са вре ме ни чо век је углав ном у ве ли кој ме ри 
окру жен ме ди ји ма, сто га мо же мо да ка же мо да жи ви мо у/на/
са ме ди ји ма, те да у из ве сном сми слу и на од ре ђе ни на чин 
и са ми по ста је мо – ме ди ји. Или, ка ко ве о ма до бро ука зу је 
Да ли бор Пе тро вић кри тич ки ту ма че ћи ме диј ски по сре до ва
но дру штво и твр де ћи да су он лајн плат фор ме за дру штве
но умре жа ва ње за пра во фи нал ни про из вод ме диј ског те ро ра 
над љу ди ма: „Ме ди ји су сву да око нас. Они су нас на у чи ли 
да се ни шта не сме про пу сти ти се ћа њу и не из бе жном за бо
ра ву ... и са мо оно што је при ка за но по ста је исти ни то, док 
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све оста ло за у век не ста је у ме диј ском мра ку. У стра ху од за
бо ра ва ми мах ни то бе ле жи мо сва ки де лић на ших жи во та.”47
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PARADIGM OF PARTICIPATIVITY IN THE 
CONTEMPORARY MEDIA CONTEXT 

Abstract

This paper contemplates the paradigm of participativity in the context 
of contemporary media, since an analysis of the modern media and 
informationcommunication context is necessary for acquiring a 
more wholesome insight into new paradigms of participativity and 
participative praxis. The papers gives a short overview of key notions, 
phenomena and processes significant to the context of digital media: 
convergence and digitalization of the media, multitasking, media 
as participants in creating messages, expansion of social media. 
Also, the paper points to certain similarities and differences between 
participative practices before and after the Internet, to the influence of 
informationcommunication technologies on the media, and especially 
on a possibility as a unique feature of the modern media context: 
the possibility to use digital technologies and the media to include 
and engage in the media and technology sphere, in an autonomous 
way, lead by our own individual interests. The media which enable 
participation of the users and create possibilities for nurturing and 
development of participative culture, are donominated in this paper as 
participatory media. Basic notions of their key characteristics are given, 

of significance to the subject of this paper..

Keywords: paradigm of participativity, contemporary media, partici
pative media, new media, digitalization, informationcommunication 

technologies, social media


