
130

Уни вер зи тет Син ги ду нум,  
Фа кул тет за ме ди је и ко му ни ка ци је, Бе о град

DOI 10.5937/kultura2069130C
                         УДК 316.774:077.5(497.11)

                              070.11:077.5(497.11)
               077.5:316.6

оригиналан научни рад

КРИТИЧКОМИШЉЕЊЕУ 
ДИГИТАЛНОЈЕРИ
КЛИКИЛИКРИТИКА

Сажетак:Овајтекстполазиодпремиседајекритичкомишљење
претњазавласникекапиталаумедијима,адајекритичкипоглед
насветуједноинасушнапотребановинараијавногмњењазбог
чегадолазидопроменаурадусавременихновинара.Урадује,кроз
емпиријскиувид,указанонанеизбежнезамкекојестојенапуту
развојакритичкогмишљењакодновинаразапосленихуновимме
дијима,односнонаинтернетпорталимакојисурегистрованикао
јавнагласила.Основнициљрадајеистраживањеопстанкаулоге
критичкогмишљењаумедијимадигиталногокружењакојисесве
бржеразвијајууправоуз(никадајасноизречен)условдакритич
камисао остане страна за већину корисника интернета.У за
кључкурадауказанојеинамогућестратегијеотпораискључиво
тржишнооријентисаниммедијима.

Кључне речи: критичко мишљење, нови медији, новинари,
социјалниконструкционизам

Увод

У до бу ко је на зи ва мо „на шим вре ме ном” све се ви ше окре-
ће мо ка ме диј ски по сре до ва ној ре ал но сти. Нај че шће је реч 
о ме диј ском окру же њу ко је је ди ги тал но и умре же но кроз 
раз ли чи те уре ђа је – мо бил не те ле фо не, ком пју те ре, та бле-
те, те ле ви зо ре по ве за не на ин тер нет сиг нал. Ове уре ђа-
је ко ри сти мо та ко да нам је до жи вљај ме диј ског са др жа ја 
стал но до сту пан и та ко се не пре ста но на ла зи мо на те ри то-
ри ји ди ги тал ног. На тај на чин, на ше вре ме по ста је по нај-
ма ње на ше, јер га ве ли ко ду шно по кла ња мо (ди ги тал ном) 
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ме диј ском ка пи та лу. Нео гра ни чен про стор за ин фор ма ци је, 
бр зи на про то ка са др жа ја, си стем не пре кид ног оба ве шта-
вања (нотифика ци ја, од ен гле ског – notification)ко ри сни ка 
о но вим до ступ ним са др жа ји ма на уре ђа ју и ин си сти ра ње 
на го то во не пре кид ној по ве за но сти из ме ђу ко ри сни ка ин-
тер не та – све су то од ли ке но вих ме ди ја ко је ма гич но при-
вла че пу бли ку и чи не ди ги тал не плат фор ме до ми нант ним 
у мно гим аспек ти ма људ ског жи во та, по себ но у обла сти 
информисања. 

У та квом све ту нео п ход но је да из но ва по зи ва мо на пре и спи-
ти ва ње ак ту ел них ме диј ских кон це па та ко ји пред ста вља ју 
оно што на зи ва мо ре ал но шћу, а у том про це су ва жно је об у-
хва ти ти и ана ли зу уло ге но ви на ра и но ви нар ки у кон тек сту 
раз во ја спо соб но сти са мо стал ног про ми шља ња и кри тич ког 
ми шље ња у ме диј ском из ве шта ва њу. За то се овај рад осла-
ња на два раз вој на сту ба: у пр вом де лу ра да на осно ва ма 
со ци јал ног кон струк ци о ни зма, те о риј ском по ла зи шту ко је 
омо гу ћа ва раз у ме ва ње уло ге ме ди ја у кон струк ци ји пред-
ста ва о ре ал но сти ко ја нас окру жу је; а у дру гом де лу на 
ем пи риј ским уви ди ма у кон крет ним ме диј ским прак са ма 
ко ји ма се об ли ку ју пред ста ве о ре ал но сти као та квој. Ис-
тра жи ва ње пред ста вље но у ра ду за сно ва но је на хи по те зи 
ко ја је фор му ли са на ра ди об ја шња ва ња ком плек сног од но са 
ме ди ја и но ви на ра и но ви нар ки (ко ји пред ста вља ју са мо део 
ак тив них ме диј ских рад ни ка и рад ни ца) и гла си: новинари
иновинаркезапослени/еуновиммедијима1немогунегова
тикритичкумисаоусвомраду,јерсуњиховедоминантне
дневнеактивностиусловљенетржишнимпотребамаме
дијскихкућа. 

Теоријскополазиште–Какомедијипроизводе
оноштоназивамо„нашомреалношћу”?

Овај рад осла ња се на по зи ци је со ци јал ног кон струк ци о ни-
зма и то у нај ве ћој ме ри она ко ка ко о ње му по ле ми ше Ви-
ви јен Бер (Vi vien Bu rr). Со ци јал ни кон струк ци о ни зам пред-
ста вља зна чај ну те о риј ску по зи ци ју ко ја се ја ви ла у окви-
ру со ци јал не пси хо ло ги је – реч је о мул ти ди сци плинар ној 
те о ри ји ко ја по ма же об ја шња ва ње на стан ка зна че ња све га 
што је смо и све га што при па да на шем окру же њу, па и све та 
као та квог. Ре ал ност ни ка да ни је да та по се би, сма тра Бер, 
већ пред ста вља кон структ на стао по сред ством дру штве не 

1 Ова тврд ња у кон крет ном ра ду од но си се са мо на но ви на ре и но ви нар ке 
за по сле не у он лајн ме ди ји ма, јер се ау тор ка кон цен три ше на но ве ме ди је 
и њи хо ве ка рак те ри сти ке у кон тек сту про у ча ва ња кри тич ког ми шље ња 
у са вре ме ном дру штву.
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интер ак ци је и дру штве них прак си.2 Као та кво, на ше зна ње о 
све ту ко ји нас окру жу је не мо же ни ка да би ти по у зда но. Ка ко 
је на ша спо зна ја о све ту по нај ви ше омо гу ће на кроз ме диј-
ско око, пре ма Бер, нео п ход но је за у зе ти став ко ји је, увек и 
из над све га, кри тич ки.3 Про из вод ња ствар но сти мо ра ла би 
укљу чи ва ти свест по је дин ца и дру штва о де ло ва њу у та квом 
про це су, а то се по себ но од но си на ме ди је као моћ не уче-
сни ке у об ли ко ва њу све та око нас (а ти ме и све та ко ји се 
гра ди у на ма). 

Пре ма Бер ге ру (Ber ger) и Лак ма ну (Luc kmann) кон струк-
ци ја ре ал но сти увек је од ре ђе на од но си ма мо ћи у дру штву. 
Да нас мо же мо сло бод но го во ри ти о од но си ма мо ћи у гло-
бал ном све ту као це ли ни ко ја од ре ђу је ди на ми ку ре ал ног. 
Бер гер и Лак ман ука зу ју да сна жни ји и моћ ни ји на ме ћу сво-
ју сли ку све та, од но сно ода бра ну кон струк ци ју ре ал но сти.4 
Ова кав вид дру штве не кон струк ци је ре ал но сти Ра дој ко вић 
и Ђор ђе вић на зи ва ју ма ни пу ла ци јом и ис ти чу да ,,ако би смо 
при ступ о дру штве ном кон стру и са њу ре ал нос ти схва ти ли 
као по сле ди цу ра да цен та ра ко му ни ка ци о не мо ћи и ин сти-
ту ци о нал них ко му ни ка то ра, не би смо ви ше го во ри ли о дру
штвеном, не го о манипулативном кре и ра њу ре ал но сти”5. 
Mанипулативно кре и ра ње ре ал но сти је сте упра во ме диј ски 
по сре до ва на пред ста ва ре ал но сти. ,,Ме диј ски по сре до ва на 
ре ал ност под ра зу ме ва раз вој иде је да се све на ше пред ста ве 
о све ту ко ји нас окру жу је за сни ва ју на ре пре зен та ци ји да тог 
све та, а да је она увек кон тро ли са на од стра не фак то ра ко ји 
ути чу на кон струк ци ју (ме диј ске) сли ке све та.”6

Кроз сво је сва ко днев не прак се, ме ди ји, да кле, кон стру и шу 
про стор ко ји по ста је на ша пред ста ва о све ту, она ко ја се 
при хва та као природна и ко ја се не до во ди у пи та ње. Оно 
што до жи вља ва мо као ре ал но је, пре ма ста но ви шти ма ко-
је је из не ла Бер, „не што што љу ди за јед но про из во де” кон-
стру и шу ћи раз ли чи те пред ста ве о то ме шта чи ни ре ал ност. 
„Де фи ни са њем тврд ње да ре ал ност ни је објек тив но и при-
род но да та као се ри ја фа ка та, већ је по сле ди ца спе ци фич ног 
на чи на кон струк ци је/кре а ци је уло га ме ди ја по ка за ла се у 

2 Бер, В. (2001) Увод у социјални конструкционизам, Бе о град: Zep ter  
Bo ok World, стр. 35.

3 Исто, стр. 33.
4 Ви де ти: Ber ger, P. and Luc kmann, T. (1967) The So cial Con struc tion of  

Rea lity, New York: An chor.
5 Ра дој ко вић, М. и Ђор ђе вић, Т. (2005) Основекомуникологије, Бе о град: 

Фа кул тет по ли тич ких на у ка и Чи го ја штам па, стр. 231.
6 Чи го ја Пи пер, Д. (2018) Конструкцијаирецепцијафеноменааутизмау
штампанимионлајнмедијимауРепублициСрбији, док тор ска ди сер та-
ци ја, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Бе о град, 32.
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но вом све тлу. У том про це су ме ди ји ни су са мо пу ки пре но-
си о ци ствар но сти ко ја из ван и ми мо њих по сто ји већ ње ни 
ме ди ја то ри, по сред ни ци. Ме ди ји су про из во ђа чи по ру ка а 
то зна чи и кре а то ри сми сла ко ји се до га ђа ји ма при пи су ју”.7 
Ме диј ска моћ да нас је из ра же ни ја не го ика да и про цес кре-
и ра ња ме диј ских са др жа ја мо ра се ана ли зи ра ти под јед на ко 
као и ње го ви про из во ди. Про цес у ко јем на ста ју ме диј ски 
са др жа ји ва жан је по ка за тељ ме диј ске фи ло зо фи је и ори јен-
та ци је – тај аспект све је че шће од ре ђен тр жи шним пи та њи-
ма, док ин те рес јав но сти – за бла го вре ме ним и чи ње нич но 
про ве ре ним из ве шта ва њем – од ла зи у дру ги план.

Концептновихмедија

Кон цепт но вих медијa чи не три прин ци па пред ста вља ња 
ин фор ма ци ја – то су мул ти ме ди јал ност са др жа ја, хи пер тек-
сту ал ност, од но сно по ве зи ва ње са др жа ја, и ин тер ак тив ност, 
то јест раз ви ја ње од но са из ме ђу пред ста вље ног са др жа ја и 
пу бли ке. Прин цип мул ти ме ди јал но сти са др жа ја под ра зу ме-
ва про цес ме диј ске кон вер ген ци је, од но сно по сте пе но спа-
ја ње тра ди ци о нал них и но вих ме ди ја у пот пу но но ви ме-
диј ски вид. Реч је о „пу бли ко ва њу но ви нар ских тек сто ва, 
ко ји пра те или мо гу пра ти ти оста ли ау дио-ви зу ел ни са др-
жа ји, као што су гра фи ке, та бе ле, ани ма ци ја, па чак и ау дио 
и ви део про гра ми”.8 Прин цип хи пер тек сту ал но сти не што 
је сло же ни ји и укљу чу је по ве зи ва ње ин фор ма ци ја пу тем 
мре жне струк ту ре ко ја омо гу ћа ва да се „ма ко ја тач ка не-
ког ри зо ма мо же (...) и мо ра, по ве за ти са ма ко јом дру гом 
тач ком”.9 Циљ хи пер тек сту ал но сти је да се ин фор ма ци је 
го то во не пре кид но ве зу ју једнe за дру гу та ко да ко ри сни ке 
ин тер не та упу ћу ју да се уз по моћ ја сно обе ле же них лин ко ва 
(енг. links;из раз ко ји се уста лио у срп ском је зи ку, а озна ча ва 
везу,повезаност) из ме ђу тек сто ва увек из но ва да се кре ћу 
кроз мре жу ода бра них ин фор ма ци ја на јед ној плат фор ми. 
Код Ма но ви ча10 мо же се пре по зна ти уве ре ње да је ова кав 
вид ме диј ске мре же пред у слов за по ја ву и оп ста нак но вих 
ме ди ја. Прин цип ин тер ак тив но сти омо гу ћа ва дво смер ност 
у ко му ни ка ци ји из ме ђу ме ди ја и пу бли ке, од но сно из ме ђу 
ин тер нет пор та ла и њи хо вих ко ри сни ка ко ји ма је омо гу ће но 

7 Ми ли во је вић, С. Јавност и идеолошки ефекти медија, 20. 07. 2020; 
https://pe sca nik.ne t/jav nost-i-ide o lo ski-efek ti-me di ja/.

8 Кља јић, В. (2008) Но ви нар ство у слу жби ПР-а и мар ке тин га, Годишњак 
бр. 2, Бе о град: Фа кул тет по ли тич ких на у ка, стр. 284.

9 Де лез, Ж. и Га та ри, Ф. (2012) Ри зом, Моћ и медији, ур. Че кић, Ј. и  
Бла го је вић, Ј. Бе о град: ФМК, стр. 8.

10 Ви де ти: Ma no vich, L. (2001) The Lan gu a ge of New Me dia, Cam brid ge, 
MA: MIT.
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да ко мен та ри шу об ја вље не са др жа је. Пре ма Кља ји ћу, ин-
тер ак тив ност је обо га ти ла ме диј ску ко му ни ка ци ју11 чи не-
ћи је пот пу но дру га чи јом од свих прет ход них, исто вре ме но 
оста вља ју ћи моћ на стра ни ме ди ја (мо гућ ност мо де ри ра ња 
ко мен та ра ко ри сни ка ин тер не та и цен зу ре истих).

Пре ма Ми ли во је вић, „но ви ме ди ји не са мо да пру жа ју но ве 
мо гућ но сти у пла сма ну ин фор ма ци ја, већ омо гу ћу ју и по ја-
ву но вих ак те ра, спа ја ју ста ре или ства ра ју но ве фор ме јав-
не ко му ни ка ци је.”12 Ове про ме не у ко му ни ка ци ји ме ди ја и 
јав но сти уоп ште, до во де до по тре бе но ви на ра и но ви нар ки 
да се из ра зе ра дом у но вим ме ди ји ма. „Тех но ло ги ја је омо-
гу ћи ла до пи сни ци ма и но вин ским ор га ни за ци ја ма да го то-
во тре нут но пре не су ин фор ма ци је, а пу бли ка је по че ла да 
оче ку је не по сред но из ве шта ва ње о нај но ви јем до га ђа ју”13 
Но ви нар ска про фе си ја та ко тр пи сва ко днев не про ме не. „Ми 
жи ви мо у екс пе ри мен ту”14, мо же се чу ти у ре дак ци ја ма ши-
ром све та. Ка ко на во ди Ми ли во је вић, „уру шио се по слов ни 
мо дел на ко јем по сто ји ме диј ска ин ду стри ја ка кву по зна је-
мо”15. Но ви на ри и но ви нар ке све ре ђе све до че о до га ђа ји ма 
о ко ји ма из ве шта ва ју и све ма ње фор му ли шу ве сти у пот пу-
но сти – они, ра де ћи за но ве ме ди је, по сте пе но по ста ју сво-
је вр сни ме диј ски слу жбе ни ци ко ји вр ше из бор из до ступ них 
ин тер нет са др жа ја и при ре ђу ју их за ру бри ку у ко јој об ја-
вљу ју са др жај. Но ви на ри и но ви нар ке да на шњи це тре ба ло 
би, ка ко то на ла жу Ко вач (Ko vach) и Ро зен стил (Ro sen stiel) 
да „помаж[у] ко ри сни ци ма но вих ме ди ја [и] да од мно штва 
ин фор ма ци ја направ[е]  ред”16 и да про ве ре по у зда ност ин-
фор ма ци је, да пру же све угло ве јед не при че и слич но. Ме-
ђу тим, они то рет ко чи не, а раз ло зи за та кво по сту па ње би ће 
пред ста вље ни да ље у ра ду.

11 Кља јић, В. нав. де ло, стр. 284.
12 Ми ли во је вић, С. (2011) Ни ске пла те и ви со ка тех но ло ги ја – но ви на ри и 

но ви нар ство у Ср би ји, Култура бр. 132, Бе о град: За вод за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка, стр. 12.

13 Крејг, Р. (2010) Онлајнновинарство, Бе о град: Clio, стр. 22.
14 Ре че ни ца ко ју је из ре као уред ник он лајн ре дак ци је углед ног бри тан ског 

ме ди ја Fi nan cial Ti mes, при ли ком рад не по се те гру пе но ви на ра и на став-
ни ка у обла сти сту ди ја ме ди ја из Ср би је (март 2016. го ди не, у ор га ни за-
ци ји Бри тан ског са ве та (Bri tish Co un cil) и Де ле га ци је Европ ске уни је у 
Ре пу бли ци Ср би ји).

15 Ми ли во је вић, С. (2011), нав. дело, стр. 30.
16 Ko vach, B. and Ro sen stiel, T. (2007) The Ele ments of Jo ur na lism, NYC: 

Three Ri vers Press, p. 24.
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Кликиликритика–питањејесад!

Ис тра жи ва њем сва ко днев них но ви нар ских ис ку ста ва у ра-
ду на ин тер нет пор та ли ма у Ср би ји бли же је пред ста вље-
на уло га но ви на ра и но ви нар ки у из град њи и не го ва њу 
критичке ми сли у са вре ме ним ме ди ји ма. Уви ди о ра ду но-
ви на ра и но ви нар ки но вих ме ди ја до би је ни су по сред ством 
фо кус гру пе. Ова ме то да је ода бра на као нај е фи ка сни ја за 
до би ја ње ве ли ког бро ја ква ли та тив них по да та ка у крат ком 
вре мен ском пе ри о ду и то ком је дин стве ног тер ми на те рен-
ског ра да. По ред то га, груп на ин тер ак ци ја у од го ва ра њу на 
пи та ња ва жан је аспект ко ји је ишао у при лог ода би ру ове 
ме то де. Пре ма Ско ку и Бен ко ви ћу, оче ки ва но је да ће груп на 
ин тер ак ци ја би ти пло до но сна у про ши ри ва њу ра спо на од го-
во ра, ак ти ви ра ју ћи не ке за бо ра вље не де та ње ис ку ства и от-
пу шта ју ћи ин хи би ци је”, ко је би мо жда у не ком дру гом слу-
ча ју обес хра бри ле ис пи та ни ке у от кри ва њу ин фор ма ци ја”.17

Ток фо кус гру пе во ди ла је мо де рак тор ка ко ја је и ау тор ка ра-
да. Уче сни ци18 у фо кус гру пи, че ти ри но ви нар ке и но ви нар, 
за по сле ни у он лајн ме ди ји ма у Ре пу бли ци Ср би ји, ода бра ни 
су на мер ним узор ком, на осно ву до са да шње са рад ње са ау-
тор ком ра да.19 Уче сни ци су при су ство ва ли фо кус гру пи од 
по чет ка до кра ја раз го во ра. Од го во ри уче сни ка озна че ни су 
ши фра ма на сле де ћи на чин: Н1Б2020, Н2К2020, Н3М2020, 
Н4Н2020 и Н5М2020.

На по чет ку су сре та уче сни ци ма су пред ста вље не нај чи та-
ни је ве сти са до ма ћих пор та ла. По себ но су ис так ну ти на-
сло ви по пут: Богатанаследницакојаизасебеимабракод
само„тримесеца”,прошеталасамајком–познатомглу
мицом,аонау61.години;Узнемирујуће:пасобешенодрво;
Овоникаданебистеповеровалидасе„њој”дешава(фото)
(видео) и дру ги. За тим су но ви нар ке и но ви нар по зва ни да 
да ју оп шти ути сак о ста њу ме диј ских са др жа ја у он лајн ме-
ди ји ма и осврт на на сло ве ко је су про чи та ли. Ка сни је је раз-
го вор во ђен ди ја ло шки, уз ак тив но слу ша ње у то ку мо де ра-
ци је и по ста вља ње пи та ња у си нер ги ји са те мом раз го во ра.

Оп шти ре зул тат фо кус гру пе је сте ин фор ма ци ја да но ви-
на ри и но ви нар ке за по сле ни у он лајн ме ди ји ма не до би ја ју 

17 Sko ko, B. i Ben ko vić, V. (2009) Znanstvenametodafokusgrupa–mogućno
stiinačiniprimjene, Po li tič ka mi sao, god. 46, br. 3, str. 218.

18 У овом ра ду, под тер ми ном уче сни ци, под ра зу ме ва се ра зно род на гру па 
љу ди.

19 Уче сни ци фо кус гру пе би ра ни су пре ма кри те ри ју му по ве ре ња ко ји, 
осим из гра ђе ног ко ле ги јал ног од но са са ау тор ком, укљу чу је до ступ-
ност и отво ре ност за раз го вор о усло ви ма у ко ји ма ра де и на чи ну ка ко 
обавља ју сво је сва ко днев не но ви нар ске за дат ке.
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мо гућ ност да се из ра зе дру га чи је од оно га што се сма тра 
ди ги тал но при хва тљи вим, од но сно зах те ва ним, са др жа-
јем. Шта то у прак си зна чи? Но ви нар ски пра вил но на пи сан 
текст, са про ве ре ним чи ње ни ца ма и уз ма што вит на слов, не-
ће при ву ћи па жњу ве ћег бро ја чи та ла ца, јер не ма та ко звану 
магичну фор му лу за при влач ност пу бли ке. Та фор му ла огле-
да се углав ном у при ме ни сен за ци о на ли зма, у из бо ру ла ких 
и за бав них са др жа ја, или крат ких и шо кант них ин фор ма-
ци ја. По ред то га, сви уче сни ци у фо кус гру пи из ра зи ли су 
сла га ње са тврд њом да је огла ша ва ње нај ве ћа прет ња но ви-
нар ским са др жа ји ма. Сле де ћи од го во ри уче сни ка у фо кус 
гру пи пот кре пљу ју на ве де не ре зул та те:

Н5М2020: Ишласамнадогађајуједномвеликомтржном
центру,упитањујебилогостовањеједнестранеаутор
кеиглумицекојајеималасеријунателевизијиФокслајф
(Fox li fe).Вишесеинесећамназивасерије.Написаласам
сјајантекстукојемсуињенеизјаве,билоједостаин
спиративно, јер је реч о емотивним и интимним одно
сима и стварно сам се потрудила.Сећам се да сам за
наслов извукла неки двосмислени цитат саговорнице.
Навеласамикојеоднашихпознатихиквазипознатих
личностидошаонатупромоцију.Одемувечедавидим
каквисукоментаринавест,кадвидим–насловпроме
њен.Извученода јеријалити звездаСтанијадошлана
промоцијудасазнавишео...Текпослетогасхватимкоја
јењиховаматрица...

Н1Б2020: Увреме када јетрајалапотрага заотмича
реммалолетнедевојчицеуоколиниНишабилојебаште
шкоизвештавати.Гледаосамдабирамнекетемекоје
суградске,дапрепустимнајважнијутемудана,недеље,
колегиницамакојесугризлеутаквимситуацијама.Чи
таосамредовнонасловете,деловевести...Доброједа
самихпрепустио,јербилесучитане,насловисумамили,
амислимдатонебихмогаонаистиначин,ненатуте
му.Тонезначидасвојеграницеииначепоштујем,прела
зимихсвакидан.Па,мислим,пратитесвиипишетето.
Знатекакоиде.Алитатема...Неможетосвако.

Н3М2020: Рекласамвећдасамскородошланапортал.
Досадасамбиласамократконапраксамауразнимдру
гиммедијима.Ипријаломи јештомогудапишемкао
штобихписаланасвомблогу,могудапратимтемеко
јемезанимају,аликадсамкренуладашаљемтекстове
уредницимаидадобијамодговореданиједовољноинте
ресантноидаморамдасмислимнасловкојибољеиде,
којијеупечатљивији,запиталасамседалисамјасада
новинаркаилиипакпишемнекеслоганеинезнамтинија
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шта.Мислим,акоћемомистављатисвелуђеилуђена
слове,штанасчекакадсвето„истрошимо”.

Н5М2020: Сетиласамсеиовога.Хтеласамдаправим
репортажуокуварукојиимасјајнуемисијуигостоваоје
уБеограду.Нисумидали,јерканалнакојемсеемитујета
емисијанијеуоквирупакетакојинудикућакојајеједан
однашихглавнихоглашивача.Ето,суперсамсесетила,
тојебашпримерштадиректнодиктирасадржај.

Да ље у то ку раз го во ра, уче сни ци ма су по ста вље на сле де ћа 
пи та ња: (1) Да ли ми сли те да има про сто ра за кри тич ке освр-
те у ва шем ра ду, у свим обла сти ма из ве шта ва ња ко је по кри-
ва те? (2) Мо же те ли да се ба ви те дру штве но ангажованим 
те ма ма? 

Н1Б2020: Пази,нематоганавебу.Мислим,можедабу
де,алинеаконемавишусврху,атај вишициљодавно
нијеинтересдруштваилинекогпојединцакојитрпине
правду.Вишасврхаобичнојеодбраналикаиделанекога
кога треба медијски заштитити од јавности, или од
брананечијихфинансија.Такодаимамосадхуманитар
неакцијеучитанимвестима,тоједеломдобро,јерони
којимајепотребнапомоћуспејудадођудовидљивости
ујавности,али,сдругестране,тосекористизапозици
онирањеоглашавања,завезивањесаразниморганизаци
јамаипознатимличностимакрозмедије.Такоданишта
нијецрноилибело,свеједостасложенозаанализу.Чи
њеницаједатинеможешданасдарадишнавебпор
талуидаочекујешдаћешспаситисветизвештавањем.
Једноставно, немаш времена за то, јуриш да испуниш
нормувестиод57вестизадан.Значиимашнормукао
уфабрици.Пази,тојепунаопремавести–писање,или
преводиписање,избориобрадафотографије,изборви
деаакопостоји,уносвести,провера...Узсветопонекад
идешзанекувестинатерен.Нематусадвременаза
анализу,проверу,детаље...Мождаунекимразвијенијим
редакцијама,незнам.

Н4Н2020: Имамприликудапредлажемтемеитууспем
дапровучемштастигнем,алиштореченекопремене
–мало јепросторадасеубационоштокарактерише
текритичкимосвртом.Једноставноодтогасебежи,
барем на порталима који су уско везани за традицио
налнемедије,паитрадиционалноизвештавање.Значи,
ако неки дневни лист има таблоидне вести и наслове,
заштоочекујемодаћењиховпорталиматиозбиљнеан
гажоване новинаре и „тешке” теме? С друге стране,
има на интернету портала који су итекако критички
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оријентисани, па мислим да је богатство интернета
управоутомешточитаоцимогудаизаберуштажеле–
смех,забаву,пролазност,иликритику.

Мо де ра тор ка: До бро, пу бли ка мо же да би ра, али ка ко да је 
упу ти мо и да ли ће мо је уоп ште упу ти ти у тај из бор, ако 
нам ви ше од го ва ра да по сто ји ме диј ски не пи сме на ма са ко ја 
ради је клик ће та мо где нам је по треб на за ра да? 

Н4Н2020: Па мислим да није на медијима да медијски
описменечитаоце.Онисутудаизвештавајуидаеду
кују,забаве,а,рецимо,школаможедабудеместогдесе
говориотомештајеумедијимадобро,аштане.Тоне
значи да нисам за ангажовано новинарство, али оно је
јакоскупоизнамодајепривилегијамалогбројамедија
којисувишедеоневладинихорганизацијанегосамостал
нимедији.Ињиховутицајсвакакотребадапостоји.Ми
гаурадусвакакопромовишемо,датакокажем.

Н5М2020: Билојеслучајевадасебавимтемамакојесе
могуподвестиподтоплељудскепричеикадабихиници
ралатаконешто,увекбимиуредникизашаоусусрет.
Међутим,очекујеседазбогједневећепричекојужелим
даурадим,неостављамсвеоноштојередовандневни
посао,атојепревођењевестисастранихсајтоваиобја
вљивањеодређеногбројавести,какојеколегавећрекао.
Каднерадимнекувећупричу,рецимовидеорепортажу,
ондаумемуданапишемидо10краћихвести.Однассе
уредакцијиочекујебрзинаиатрактивност.Акодођеи
некаважнатема,може,алинесмедасезапоставионо
штодржипосетиоцесајта.

Н2К2020: Пратимдруштвоиполитику,памојетемени
субаштакопопуларнекаозабава,например.Иондане
морамдабанализујемсадржаје.Самосунасловинешто
екстремнији.Асад,штосетичекритике,затооста
вљамопростораналитичаримадаизразестав.Нашеје
даостанемообјективни.Туневидимпроблем.

У то ку раз го во ра уче сни ци ма је по ста вље но пи та ње да ли 
увек про ве ра ва ју све чи ње ни це на ве де не у тек сто ви ма и да 
ли су ика да при мо ра ни да у ра ду ко ри сте ла жне ве сти (енг. 
fa ke news)20 као ма мац за чи та о це?

Н1Б2020: Никадникоодуредникаодмененијетражио
даобјавимнекувесткојанијетачнаиликојајехитна

20 Тер мин ла жне ве сти нај че шће се де фи ни ше као ши ре ње ве сти ”ко је 
су на мер но и утвр ђе но не и сти ни те и мо гу дез ин фор ми са ти чи та о це”; 
према: Al lcott, H. and Gent zkow, M. (2017) So cial me dia and Fa ke News in 
the 2016 Elec tion, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves 31(2), p. 213.
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интернету,анијепроверена.Углавномјенајважниједа
наведемо извор одакле вест потиче, односно одакле је
преузимамо,панисмоуопасностидабудемоауторита
квихвести.

Н3М2020: Долазила сам у ситуацију да ми пријатељи
шаљу линк за неку вест са Фејсбука („Facebook”), на
примерданашимедијинеизвештавајуонекомвеликом
подвигунашихмладихспортистаилионекојособикоја
живеутешкимусловима,узкоментардатообјавимо,
даскренемопажњунато.Онданаправимбрзоистра
живањеивидимдајетототални„фејкњуз”иданема
приче.Ондаимтообјасним,алинисусвисхватили.То
је као и садамного вести у вези са пандемијом вируса
корона–безбројлажнихинформација,аубрзининови
наримаделујуатрактивноиондаихширедаље.Мислим
да јетунегденашаулоганајважнија,датоспречимо.
Тојеважнијенегодалинамјенасловпроблематичаниз
вашегугла.

На пи та ње да ли сма тра ју да до вољ но ини ци ра ју про ме не у 
ме диј ском из ве шта ва њу на ве бу че ти ри од пет уче сни ка у 
раз го во ру из ра зи ло је ми шље ње да сма тра ју да не чи не до-
вољ но, али да то ни је ис кљу чи во њи хо ва кри ви ца, већ да су 
усло ви ра да на ди ги тал ном ме диј ском тр жи шту та кви да је 
оно засићено, да је но ви нар ски раднедовољновредновану
финансијкомсмислу и да је ла ко про ме ни ти но ви нар ски ка-
дар уко ли ко почнедафилозофира. Уче сни ца (Н3М2020) ко-
ја се не сла же са овим гле ди штем, не дав но је ди пло ми ра ла 
и до би ла пр ви хо но рар ни по сао у он лајн ме ди ју и сма тра да 
је про ме на на они ма ко ји у ме ди ји ма ра де, да се за то тре ба 
из бо ри ти и да ако то не успе можданећеостатиуновинар
ству. Зву чи сте ре о тип но, али из гле да да и мо гу ће про ме не у 
ди ги тал ном све ту оста ју по нај ви ше на мла ди ма ко ји до ла зе. 
Да ли ће то има ти ефек та или не, оста је да ви ди мо пра те ћи 
ме диј ске са др жа је и по на вља ју ћи ова кве су сре те.

Закључакиликакопружитиотпор 
диктатукапиталауновиммедијима

Пред ста вља ју ћи ис ку ство у ве зи са ши ре њем ла жних ве сти 
у ме ди ји ма, уче сни ца фо кус гру пе (Н3М2020) ис та кла је у 
го ре на ве де ном од го во ру да сма тра да је уло га но ви на ра и 
но ви нар ки да нас да фил три ра ју ин фор ма ци је на ин тер не-
ту та ко да дез ин фор ма ци је и ве сти-мам це не ша љу да ље у 
ме диј ски про стор да ју ћи им кре ди би ли тет ко ју ве сти има ју. 
Ко вач и Ро зен стил то на зи ва ју пред у сло вом за ва ља ни но ви-
нар ски рад – „пр ви за да так но вог но ви на ра, оног ко ји да је 
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сми сао, у ства ри је да про ве ри по у зда ност ин фор ма ци је”21, 
од но сно да бу де чу вар ин фор ма ци је ко ја се мо же ока рак те-
ри са ти као ме диј ска ин фор ма ци ја. 

На осно ву ре зул та та раз го во ра са уче сни ци ма фо кус гру пе, 
уви да у те о риј ске окви ре ове те ме, као и на осно ву ду го го-
ди шњег ра да ау тор ке у ме ди ји ма и у обла сти сту ди ја ме ди-
ја, у за вр шном де лу пред ло же не су три мо гу ће стра те ги је 
отпора дик та ту ме диј ског тр жи шта.22 

Пр ва стра те ги ја ко ја се од но си на но ви нар ски рад на зи ва 
се стра те ги јом ми ми кри је и под ра зу ме ва по све ћи ва ње те-
мељ ни јем но ви нар ском ра ду од оног ко ји је об ја шњен у ем-
пи риј ском де лу ра да, а ко ји се мо же од ви ја ти, ре ци мо, под 
окри љем сен за ци о нал них на сло ва. То мо же би ти сво је вр сни 
екс пе ри мент у ко јем ће те ме ко је су од ва жно сти за јав но 
мње ње и ко је но се вред ност ме диј ске ин фор ма ци је би ти у 
те лу ве сти пред ста вље не пре ма свим пра ви ли ма стру ке, а је-
ди но ће на слов оста ти при ма мљив за чи та о це на вик ну те на 
на сло ве ко је на ја вљу ју. На тај на чин мо гло би до ћи до при-
вре ме ног ком про ми са из ме ђу тр жи шних по тре ба ме диј ских 
ку ћа (за што ве ћим бро јем по се та по је ди нач ним ве сти ма) и 
глав ног за дат ка но ви нар ске про фе си је – да бла го вре ме но и 
тач но ин фор ми ше јав ност.

Дру га стра те ги ја под ра зу ме ва но ви нар ски ак ти ви зам на бло-
го ви ма. По сред ством бло го ва ко је би но ви на ри и но ви нар ке 
уре ђи ва ли са мо стал но или у ра ду са дру гим но ви на ри ма са 
истим аспи ра ци ја ма, мо гу об ја вљи ва ти ис тра жи вач ке ре-
пор та же, при че ко је не на ла зе ме сто на во де ћим ин тер нет 
пор та ли ма и слич но. На пред ни ко рак овог ак ти ви зма био би 
ка да би но ви на ри и но ви нар ке ус пе ли да ини ци ра ју по ве-
зи ва ње ве сти по пу лар них ин тер нет пор та ла са ве сти ма на 
соп стве ним бло го ви ма. Ти ме би чи та ност њи хо вих тек сто ва 
ра сла и но ви нар ска ми си ја би ла би за о кру же на.

Тре ћа стра те ги ја од но си се на учвр шћи ва ње по ло жа ја но-
ви на ра и но ви нар ки у ди ги тал ном про сто ру и она је мо гу-
ћа ис кљу чи во вра ћа њем со ли дар но сти у но ви нар ске ре до-
ве. Но ви на ри и но ви нар ке мо ра ју се из но ва по ве зи ва ти у 

21 Ko vach, B. and Ro sen stiel, T. (2007) The Ele ments of Jo ur na lism, NYC: 
Three Ri vers Press, p. 24

22 По ред нео п ход но сти очу ва ња но ви нар ске уло ге ди ги тал ном из ве шта ва-
њу, нео п ход но је раз ми сли ти о тр жи шним узо ри ма у ме ди ји ма ко ји су 
гло бал но ори јен ти са ни и ме ња ју сво ју по слов ну и ме диј ску по ли ти ку 
у скла ду са раз во јем свет ског тр жи шта ме ди ја. На пла ћи ва ње са др жа-
ја, по себ но оно ко је под ра зу ме ва ис кљу чи во сим бо лич ну на док на ду 
(од је дан до пет до ла ра ме сеч но за нео гра ни че не по се те веб сај ту) мо-
гу би ти спа со но сно ре ше ње за оп ста нак кри тич ког ми шље ња у он лајн 
медијима.
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заједничке ин те ре сне гру пе (не у по сто је ћа удру же ња, већ 
гру пе на лик син ди кал ним) и из бо ри ти се нај пре за бо љи по-
ло жај у из ве шта ва њу, а за тим и за за шти ту под ра зу ме ва ну 
прав ним и фи нан сиј ским аспек ти ма ра да у ме ди ји ма.

Три на ве де на пу та мо гу би ти по че так но вог ди ги тал ног но-
ви нар ства, оног ко је ће би ти у слу жби јав но сти и ко је ће по-
мо ћи да се не гу ши ме диј ско опи сме ња ва ње пу бли ке но вих 
ме ди ја.
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CLICK OR CRITIQUE

Abstract

This paper starts from a premise that critical thinking is a threat to the 
owners of capital in the media, but that a critical view of the world is also 
an essential need of journalists and wide public. That is why there are 
so many changes in the work of modern journalists. The paper, through 
empirical insight, points out the inevitable pitfalls that stand in the way 
of the development of critical thinking among journalists employed in 
new media. The main goal of the paper is to investigate survival of 
the role of critical thinking in the digital environment media, which 
keep developing faster and faster in the (never clearly stated) conditions 
where critical thinking remains foreign to most Internet users. Possible 
strategies of resistance against exclusively market-oriented media are 

also pointed out at the end of the paper.
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