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COPY/PA STEНОВИНАРСТВО
ИИНТЕРНЕТ:ПОЛОВНИ
ПРОИЗВОДУНОВИМ

МЕДИЈИМА
Сажетак: Распрострањеност онлајн новинарства и појава ин
тернетпорталапореднепобитнечињеницедадоноседемокра
тизацијујавнеречи,носеиодређенеризикеиопасностикојиути
чудасевећпољуљанапозицијановинарскепрофесије, јошвише
доведеупитање,кадсерадиопрофесионализму,етициикодекси
маоведелатности.Copy/pasteновинарствоподразумеванесамо
рециклaжувећобјављенихинформација,већипреношењевести
безпотписанихизвора,затимплагирање,преузимањенеформал
нихизјавасдруштвенихмрежаисл.Разлозизајаловообављање
посла,безосвртанаосновнепостулатеновинарствасуразни,а
најуочљивијисуонилукративнеприроде.

Kључне речи: copy/paste новинарство, нови медији, друштвене
мреже,интернет,рециклажаинформација,новинарскаетика

Увод

Медијимасовногкомуницирањаукојесесврставаиинтер
нет,данаспредстављајунепрегледнопољебројнихновинар
скихтекстовакојиобилујуистимилисличниминформаци
јама.Тајтренд,наравнонијеновотаријакојасепојавилауз
новетехнологијеивиртуелнипростор,алисеможеслобод
норећидајеуовојновој,технолошкојеритајфеномените
какоузеомаха.Чињеницада,збогсвојераспрострањености,
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управоинтернетпредстављапогодноместозаразвојнеза
висногиобјективногновинарстванекакоуспевадазапад
неусенкупредузетничкеидејеукојојнесамоданедостаје
етичкиосећајпремаистиниипрофесији,већиидејнаан
гажованостикреативносткојибитребалодапредставља
јунеодвојивесуштинскеквалитетесвакогновинара.Израз
copy/pasteновинарствовећгодинамајеуоптицајуиодно
сисенесамонакопирањеагенцијскихвести,што јечест
случај, већ и на копирањеи/илиплагирање туђихидеја и
текстовакојисемојунаћинаинтернету.Последицеовакве
праксесувишеструке,алисемеђуњимакаонајистакнутије
издвајајусједнестранечињеницадасеновинарствосуоча
васпроблемоминтелектуалнесвојине,доксесдругестране
јавностизлажеодређенојврстиманипулације.

На ову тему пре неколико година Јан Зајферт је на свом
блогу коментарисао текст британског „Економиста” (Eco
nomist) посвећен научном раду „Секс и љубав: Модерне
проводаџије”(SexandLove:ThemodernMatchmakers1)(11.
фебруар2012.),акојипредстављаосвртнановинскичланак
укојемЕлиФинкл(EliFinkel)саНортвестернуниверзитета
(NorthwesternUniversity)анализирадалисуинтернетсајто
винамењенионлајн упознавањуи забављању заиста тако
успешникаоштосетврди.Премдатонијеодкључневред
ностизатемурада,поменућемоданијепронашланиједан
доказзатакветврдње.

Међутим,оноштојепосебнозанимљиво,самонеколикода
накасније,Зајфертјенаишаонајошједанчланаку„БиБи
Сионлајнвестима”2(BBCOnlineNews)којисебавиистом
тематиком,позивајућисенаистичланакЕлиФинкл,даби
четиримесецакаснијеинемачки„Шпигл”(Spiegel)објавио
текст3саистомреференцом,поменутимтекстомФинклове4.
Спунимправом,ондаљепримећуједајевеомамалаверо
ватноћадасерадиопукојкоинциденцији.Иако јесасвим
могућедаауторчланкау„Шпиглу”,ХолгерДамбек(Holger
Dambeck),нијебиосвестандасупретходнои„Економист”
и„БиБиСи”,обрађивалиистутему,звучиневероватнода
суоведвемедијскекућенасумичноанализиралеистина
учни рад и објавиле га у временском интервалу од само

1 http://www.economist.com/node/21547217
2 http://www.bbc.com/news/technology17017963
3 http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/onlinepartnerboersen

psychologenhaltendatingseitenfueruntauglicha836063.html
4 Seifert,J.(2012)Copypastejournalism–plagiarisminthemedia?,15.Fe

bruary2012,10.10.2014,http://www.janseifert.de/copypastejournalism
plagiarisminthemedia/
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неколикодана.5Дакле,штанамсугеришеовајпреглед?Да
лијемождаупитањуновинарскоплагирање?Уистражива
њукојејеспроведено2011.годинемеђуонлајнновинарима
до35годинастаростидневноглистаНовостиизСрбијеи
дневног листаДело изСловеније путем дубинског интер
вјуаутврђеноједаонисамисматрајудауследнедостатка
временаикраткихрокова,„самореткообјављујуоригинал
не ауторске текстове”.И поред тога, они тврде да прено
северодостојнеинформацијеи,штојејошзначајније,виде
себекаонепристраснепосредникедруштвенестварности.

Анкетирани новинари из оба интернет издањажале се да
нису једнако уважавани каоњихове колеге изштампаних
листова. Један новинар онлајн издања „Дела” коментари
саојетајодноснаследећиначин:„Некиновинариизразито
суарогантнипреманама.Понашајусепреманамакаопре
мастудентима.Сталнонамнапомињуда је„старашкола”
новинарства јединаправа.И тако ће бити докнепостану
старији”.Постоји јошједанзначајанфакторкојиутичена
различит приступ обради информација, а то је професио
налниисоцијалнистатусновинара.Новинарионлајнсред
ставајавногинформисањаданасуглавномраденаоснову
краткорочних уговора, хонорарно или као „фриленсери”
(freelancers).Садругестране,њиховеколегеизштампаних
издањанајчешћеимајусталнеуговоре,штоимпружавећу
сигурност,атимеистварамањипритисакнастваралачки
рад.6

Билокакобило, уданашњеминформатичкомсвету свако
дневносмосведоциогромнеколичинеинформацијакојесе
обрађујуипрезентујуширокојпублици.ЏејмсПотер (Ja
mesPotter)овајтрендобјашњавакрозеволуцијумасовних
медијаиданашње(наметнуте)потребезавеликомколичи
ном информација у савременом друштву. „Од дана вашег
рођењапроизведенојевишеинформацијанеготокомчита
везабележенеисторијепрењега”,подсећаон.7Одговорна
ту„потребу”данашњиауторидајубрзомпродукцијомве
сти, којанеминовнодоносипроблемнедовољнеколичине
времена заидејну ангажованостиистраживачкирад, а то
подразумеваиобрадувећпостојећихвести,некадаинане
етички,паинезаконитначин.

5 Исто.
6 Bettels,T. (2014)JustCopyAndPaste”:SecondClassJournalists?,Euro
pean Journalism Observatory, http://en.ejo.ch/9061/specialist_reporting/
justcopypastesecondclassjournalists

7 Потер,Џ.(2011)Медијскаписменост,Београд:Клио,стр.24.
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Поменутастудијајаснопоказујепозицијуонлајнновинар
ства,каоионлајнновинараунутарсамепрофесије,међутим
чињеницадасенајвећидеоњиховоградногвременасводи
наcopy/pasteактивностовимистраживањем,нажалостније
негирана.

Рециклажаинформације

Првизадатаксвакогновинараподоласкууредакцијуједа
„прелиста” дневнуштампу.Провером онога о чему пишу
колегеиздругихредакција,новинарстичеувидунајважни
једневнетеме,разрађујућипостојећеилистварајућинове
идеје за обраду. Добром новинару тај увид биће полазна
основазадаљуанализуиистраживачкиприступутретира
њуонихчињеницакојесуодширегзначајаилиинтересаза
читаоце,алимногојечешћаситуацијадаћесамопренети
оноштосуњеговипретходницинаписалиипотписати(или
чакне!)редакцијукојајеизвороригиналногтекста.

Нажалост, овде се наилазинапрву јасноизраженупојаву
copy/pasteжурнализма.Новинаруредакцијиимадваоснов
на задатка – сакупљање информација и њихову разраду.8
Селекцијомвестипремазначајуонћеутврдитиштаодпо
стојеће грађе може уврстити у садржај свог текста, али с
другестраненатајначинисампостајежртватеориједнев
ногреда9,односнотеоријаагендеомасовномкомуницира
њу.Према овој теорији постоје две основнефункцијеме
дија.„Додељивањестатусаинаметањедруштвенихнорми.
Масмедијидодељујустатусодређенимтемама,питањима,
проблемима,појединцимаилиорганизацијаматимештови
шеилимањеговореоњима,илиихуопштенепомињу,и
штоуспостављајухијерархијуњиховогстатусаредоследом,
обимомиформомпорука, као и уредничкиминтервенци
јама.Целином посредованих садржаја сугеришу се норме
ивредности,којисуускладусанормативнимпореткоми
преовлађујућим вредносним системом у друштву. Оства
ривањеовихфункцијамогућејеуспрезисаспецифичном
дисфункцијоммедијамасовногкомуницирања–тзв.„нар
котичкомдисфункцијом”.Појединацкојиконзумирамедиј
ске садржаје „предаје се погрешном уверењу да знати за

8 Ward,M.(2002)JournalismOnline,Oxford:FocalPress,p.67.
9 Теоријомдневногредапедесетихгодина20.векасусебавилиПолЛа

зарсфелд(PaulLazarsfeld)иРобертМертон(RobertMerton),азатимсује
неколикодеценијакасниједокрајаразвилиМаксвелМекомбс(Maxwell
McCombs)иДоналдШоу(DonaldShaw).Оватеоријапредстављапоку
шајдасе,напозитивистичкоемпиријскимосновамаиуфункционали
стичкомидејнофилозофскомоквиру,редефинишупостулатиомасов
номкомуницирањунасталиуоквирукритичкетеориједруштва(Миле
тићиМилетић).
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дневнипроблемзначиучинитинештоувезисањим”,твр
деЛазарсфелдиМертонутексту„Масовнокомуницирање.
Популарниукусиорганизованадруштвенаакција”.10Тако
сесоцијалнамобилностљудиисцрпљујеусамомчинуре
цепцијепорука,психичкиммеханизмимаидентификацијеи
пројекције,којинадомештајустварнудруштвенуакцију.Те
оријаагенде,језгровитоинтерпретирана,заснивасенатези
данамсемедијскимсадржајиманеодређујештадамисли
мо(собзиромнасвепосредничкефакторесоцијалнеинтер
акцијетобибилонемогуће),него–очемудамислимо”.11
Другимречима,преузимајућиидејесвојихколега,новинари
(нарочиточлановиредакцијаинтернетскихпортала)исами
допуштајудабудуувучениуодређенуврстуманипулације
„јачих”,традиционалнихмедија.Поводећисезадругимре
дакцијамаиприбегавајућиједноставнијојметодирада,ауз
недостатак креативности, иновације и на крају, осећаја за
суштинупрофесије,новинаркојибинајвишетребалодасе
посветикритициианалитицидопуштадамудруги„наме
ћу“темезаразмишљање,којеон(не)свесноприхвата.

ПРсаопштења–гутање„медијскихзалогаја”

У данашњем журнализму „деловање у политичкој арени,
пословном или комерцијалном пољу незамисливо је без
организованог комуницирања с јавношћу у ери масовних
медија. У таквим условима односи с јавношћу заузима
ју све значајније место у свим институцијама и области
мадруштва”.12Борбазавећупажњучиталачке/гледалачке/
слушалачке/онлајнпублике,произвела јеисвеучесталији
видкомуницирањаПРменаџерасмасмедијимаипрофеси
оналнимкомуникаторимапутемтзв.саопштењазајавност.
Препознајућиовупојаву каопроблем, британскиновинар
БиБиСија, Васим Закир (Waseem Zakir) је 2008. године
лансираокованицуchurnalism13којасеодносинаврстуно
винарствакојесеуправобазиранаједноставном„преноше
њу”тихсаопштењаиагенцијскихвести.Британцисуоти
шлиикоракдаље,теје2011.годинеНВОподименомMedia
StandardsTrustпокренуласајтchurnalism.comкојијевећу
првоммесецузабележиопреко60.000јединственихпосета

10MassCommunication.PopularTasteandOrganizedSocialAction,(1960).
11Милетић,МиМилетић,Н. (2012)Комуниколошки лексикон, Београд:

Мегатрендуниверзитет,стр.342343.
12Кљајић,В.НовинарствоуслужбиПРаимаркетинга,ГодишњакФПНа,

бр.3,(2009),Београд:Факултетполитичкихнаука,стр.379.
13O’Neill, D. and Harcup, T. News Values and Selectivity, The Handbook
of Journalism Studies, eds. KarinWahlJorgensen andThomas Hanitzsch
(2009),London:Routledge,p.167.
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ичији је задатакдапретражујеиупоређујевећпостојећа
саопштења са објављеним текстовима на различитим ин
формативним порталима. Исту платформу две године ка
сније(2013)покренулајеиамеричкаорганизацијанасајту
churnalism.sunlightfoundation.com.Посвећенијиновинариће
оваквасаопштењауглавномузетикаоосновзановинарску
причу, док ћенеки други, подизговоромбрзине, односно
правовремености,пристиглитекст(саопштења)прекопира
ти и објавити.Churnalism.com корисницима омогућава да
упореде чланке објављене у медијима са првобитним ПР
текстовима,какобинатајначинустановиликојиновинари,
односномедијикористебржиијефтинијиначинзаобјављи
вањеинформација.

Сајтиапликација(којасеможеинсталиратиуоквируин
тернетпретраживача)британскимновинариманамећевећу
дозуодговорностипредјавношћу,алисеувећиниземаља
светаcopy/pasteжурнализамидаље(баремнеудовољној
мери)нетретиракаозабрињавајућипроблем.Премдасва
комПРменаџеру импонује кадањегово саопштењенови
нарпренесеуцелости,далијеудухупрофесионалнеетике
коришћењедобијеногсадржајаистављањесопственогили
потписаредакцијенатакавсадржај?Далиетичкистандар
дибранеоваквопреузимањезаслугазатуђуложенирад,без
обзираштојетоједнаодосновнихтежњиодносасјавно
шћу?Искустваизновинарскепраксеианализатекстова14,
нарочитоонихкојисебаветематикомкоја јеоднајширег
читалачког интереса, показују да се оваква саопштења у
немаломброју случајева копирају дословце.Кључнипро
блем настаје постављањем питања какав кредибилитет
имају овакве непроверене информације, посебно уколико
у таквом текстуреципијентипрепознају технике односа с
јавношћу?Штајесановинарскомобјективношћуипрофе
сионалношћу?Какобисе задржаоусфериновинарстваи
спречиопрелазактанкебалансирајућелинијеу„сукобу”са
односимас јавношћу,новинарбитребалодаоваквесадр
жајекористисамокаополазнуосновузаписањеауторског
текста,узпоштовањесвихпринципапровереинформација
којепоседујепрењеговеобјаве.Постојебројни,махомнео
сновани,разлозизаштосеуновинарскојпраксипосежеза
оваквимсредствима,одноншалантностиуобављањупро
фесионалнихзадатака,прекопритисакаизазванихкратким
роковимакојисусталноприсутниикојивременскиограни
чавајупросторзаистраживањетеме,штојенајизраженије

14Радиштомањегоптерећивањатекстазадржаћемосеовденаелементи
маонлајнновинарства,иакосеаналогноможеговоритиосвимосталим
облицимановинарства–штампа,радиоиТВ.
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уелектронскиммедијима.Неретко јеупитањуисуочава
њеновинарасатемомкојунедовољнопознаје,аудомаћој
пракси и проблем недовољне финансијске мотивације за
преданијирад,односно,нискиххонорарасакојимасесуо
чавајуновинарскираднициуследлошесоциоекономскеси
туације.Нажалост,најчешћејепосредикомбинацијавише
поменутихузрока,штододатноусложњаварешавањеовог
широкораспрострањеногпроблема.15Стимувези,требасе
подсетитииКљајићеве тврдње да „само одпрофесионал
неоспособљеностииспремностиновинаразависикакоће,
односноукомобликунаступцимаштампезавршитињему
претходно ’спакована и презентована’ корпорацијска или
чакличнаприча”.16Међутим,праксапоказуједасуприпад
ници„седмесиле”нажалоствеомачестонедораслизадатку,
јерсусдругестране,истраживањаудоменуодносасјавно
шћуумногоменапредовала,теданасспособанПРменаџер
може„потурити”читавсеттзв.„медијскихзалогаја”којеће
новинарзадовољно„прогутати”,будућиданалакначинре
шавапитањезавршеткапосла.

УсвомистраживањуутицајаПРанамедије,ЏимМакна
мара(JimMacnamara)поводомоваквечестепраксенаводи
реченицуБобаБартона,истраживачкогновинаракојикаже
да некеПР активностимогу бити чак и у интересушире
јавности,каоидајевећинакампањаприличнобезопасна,
алидајеневидљивосттихакцијазаправооноштонајвише
требадазабрињава.17

Крађаидеје–писањебезнавођењаизвора

Једаноднајвећихпроблемаданашњегинтернетскогнови
нарства јепојавасвечешћегненавођењаизвораинформа
ције, којом новинари (најчешће) свесно избегавају да по
реклоинформацијепренесуреципијентима.Овајустаљени
системмедијског деловањаимаширок дијапазонправних
иетичкихпрекршаја,којеновинарииуреднициснамером
пренебрегавајуупокушајупостизањавећечитаностииода
вањаутискапоседовањаинформацијеодширегзначајадо
којесудошлиистраживачкимрадом.

15Bosanac,S.etal.ObjectiveJournalismorCopyPastedPressReleases:A
PreliminaryMediaContentAnalysisin:INFuture2009:DigitalResources
andKnowledgeSharing,eds.Stančić,H.,Seljan,S.,Bawden,D.,LasićLa
zić,J.andSlavić,A.(2009),Zagreb:DepartmentofInformationSciences,
FacultyofHumanitiesandSocialSciences,UniversityofZagreb,p.424425.

16Кљајић,В.нав.дело,стр.384.
17Macnamara, J. (2008)The ImpactofPRon theMedia20.9.2014.http://

www.pria.com.au/sitebuilder/resources/knowledge/files/1172/primpactme
dia.pdf
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Утемељењењихове смелости за оваквимпотезиманалази
сеуправоупоменутојпрезасићеностиинформацијамако
је примају реципијенти, али и хиперпродукцијом вести у
тржишнојборбиукојојсестварапривиддасусвасредства
дозвољена како би се задовољилa потребa публике за ин
формацијама.Ипак,оноштојеширокораспрострањеноне
сменужнобитиприхваћенокаодозвољено.Једноодоснов
нихправилановинарстваједасе„свиподациузетиизтек
стовадругихновинараморајукаотаквииозначити”.18Нико
немамонополнадинформацијом,алисуновинаридужнида
информацијупреузетуоддругихпотпишуњенимизвором.

Дигитално доба којем смо изложени у исто време пружа
могућност за провером аутентичности изворног рада, али
ињегову злоупотребубезодавањапризнањаоригиналном
извору.19 Данас је садржај сваког објављеног текста, било
вести, чланка или научног рада, лако проверити интернет
претраживачима.

Осврћућисенаетичканачелакојабранеправааутора,но
винарскаудружењаобавезујусвојечлановенакоришћење
часнихсредставаприликомкоришћењаизвораинформација
и захтевајуњиховонавођење.УмедијскомсистемуСрби
јепостојинеколиконовинарскихудружењамеђукојимасу
најутицајнијаУдружењеновинараСрбијеиНезависноудру
жењеновинараСрбије.Управоовадваудружењадецембра
2006. годинеусвојила суКодексновинараСрбије, а 2013.
иизменуКодексачиједеветопоглавље (уоригиналном је
билоуосмом),тачка1.налажеда„медијииновинарипо
штујуипримењујуважећезаконодавствоозаштитиаутор
скихправа”20,доксеусмерницамазаспровођењеовогна
челаупраксинапомињедаје„уколикосепарафразиратуђе
ауторскоделоилиистраживање,неопходнонавестиаутора,
односноизвор”.21

Кадајеолегислативнимодредбамареч,медијскисистеми
свихдемократскиуређенихземаљаподразумевајупоседо
вањезаконскерегулативекојауређујеовапитања.Члан41.
Законаоауторскимисроднимправимаиз2009.годинезах
тевадасе„услучајевимаискоришћавањаауторскогделана

18Обрадовић,С.(1979)Какодапостанемновинар,у:Новинарствоуте
оријиипракси,приредилиБјелица,М.и Јевтовић,З. (2008),Београд,
PressService,Београд,стр.36.

19Bartlett, L. Plagiarism, Society of Professional Journalists, 23. 10. 2014,
http://www.spj.org/ethicspapersplagiarism.asp

20КодексновинараСрбије,11.мај2013.,10.новембар2014.,http://www.
uns.org.rs/kodeksnovinarasrbije.html

21Исто.
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основуодредабаовог законаоограничењуауторскогпра
ва,морајунавестиимеаутораделаиизворизкогаједело
преузето(издавачдела,годинаиместоиздања,часопис,но
вина,телевизијскаилирадиостаницагдеједело,односно
одломакделаизворнообјављенилинепосреднопреузети
сл.)22.

Свенаведенообавезујеновинаре(идругеауторекојисеба
вепублицистиком)данаведуизвор свакеинформације до
које нису дошли емпиријским путем, истраживањем или
добивши јеоднепосреднихсарадникаилисведока.Преу
зимањеинформацијаодколегановинаранијенистрано,ни
забрањено,нинечасно,сведоконопоштујењиховауторски
рад.Нетребазаборавитидановинаримаобавезуобјављи
вањаинформацијаоддруштвеногзначаја,алионникадане
смезаборавитиидруге(законскеиетичке)обавезекојеима
каопреносилацинформације.

Друштвенемреже–замказановинаре

Још један примамљив извор информација који новинари
врло често у последње време (зло)употребљавају јесте и
распрострањенаупотребаонлајндруштвенихмрежа.При
бегавање овој, могло би се рећи све чешћој пракси није
страноновинаримаинтернетскихинформативнихпортала,
алининовинаримакојиприпадајуредакцијама традицио
налнихмедија.Наиме,поредтзв.жутештампекојаизса
свимразумљивихразлогапратиживотејавнихличности,од
експанзијеонлајндруштвенихмрежаитомпростору,свеје
чешћапојавадаукласичномновинарствуауторипосежуза
изјавамакојесуобјављененапрофилимајавнихличности
увиртуелнимзаједницама.АмандаХес(AmandaHess)ка
жеда је захваљујућидруштвениммрежамалинијаизмеђу
„јавног”иприватногпосталаприличнонејасна,каоидано
винариутомсмислуморајудасеприлагоде23.

Каконовинариморајудасеприлагоде,такосеиновинар
ствокаопрофесијаикаодеочовековестварностимењало
крозепохе.Облиципостојећеновинарскепраксесупојавом
свакогновогсредствамасовногкомуницирањазначајноме
њани.Настанакновихмасмедија крозисторију, нужно је
подразумевао прилагођавање устаљених облика новинар
скогопштењановом,свебржемначинупосредовањавести.

22Законоауторскимисроднимправима,10.новембар2014.,http://www.
nuns.rs/sw4i/download/files/article/Zakon%20o%20autorskim%20i%20
srodnim%20pravima.doc?id=64

23www.slate.com/articles/technology/technology/2014/03/twitter_journalism_
private_lives_public_speech_how_reporters_can_ethically.html
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Док су у зачетку новинарске делатности вести путовале
данима, недељама, а некада и месецима до реципијената
–незадовољавајућинатајначинједанодосновнихкрите
ријума који информацији даје квалитет вести, критеријум
актуелности–сапојавомрадио,ТВи,напослетку,интернет
новинарства,тајвременскипериоднемерљивојескраћени
мерисеуминутима,асвечешћеусекундама.Уборбиза
превластусфериинформисања,којасвевишеимапредзнак
тржишногасвемањеутилитарног,друштвенокорисног,све
вишесеподлежепраћењупрофилајавнихличностииорга
низацијакаонајбржемизворуинформација.

Развој друштвених мрежа за новинаре је донела двојаку
опасностјер„сједнестране,новинаратребапосматратикао
субјекттј.каодиректногучесникаувиртуелнојдруштвеној
заједници,паначиннакојисеопходипремадругимкори
сницима, странице које посећује и фаворизује, коментари
коједаје, каои ’статусе’ којепоставља, треба сагледавати
изуглановинаракорисника,тј.активногучесника,докјес
другестранеонипосматрачтаквогвидаживота.Новинар,у
првомслучајуимаулогујавнеличности,чијанесамоиска
занајавнареч,већисвакадругаакцијаимасвојутежину,те
новинарсносиодговорностзасвакуактивностнабилокојој
друштвенојмрежи.Удругомслучају,новинарцрпивели
кибројинформацијауправосаовихплатформи.’Пратећи’
јавнеидругеличности,каоиорганизације,умогућностије
данадгледавеликибројдогађаја,практичноизсвојеканце
ларијетј.сасвограчунараилимобилногуређаја”.24Заовај
радипредметњеговогпроучавањадалекојеинтересантни
јидругисегментизложеногпроблема,будућидаговорио
чињеницидасеулогановинара,тј.извештачанаовајначин
значајноизменила.Овакаввид„праћењадогађаја”заправо
пружаневероватнуудобност,алиможепонекадиматипре
високуценууколикобисеновинарослонионадруштвене
мрежекаојединиилиглавниизворинформација.

Једанодпримеракаквуштетуможедананесеослањањена
оваквеизворе (дез)информација виђен јепослеинцидена
танафудбалскојутакмициизмеђуСрбијеиАлбаније,када
сена једномпрофилунадруштвенојмрежиТвитер (Twit
ter),закојисеупрвоммоментуверовалодаприпадаФуд
балском клубу Нови Пазар, појавила реакција неумесне
садржине. Иако је поменути клуб недуго потом званично

24Ерцеговац,И.(2014)Онлајнновинарство:могућностзанезависнодело
вањепрофесије,Медијскидијалозибр.19,вол.7,Подгорица:Истражи
вачкимедијскицентар,стр.450.
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демантовао25да јетакавкоментардошаосањеговогнало
га,истакавшиданаовојдруштвенојмрежининепоседује
профил,немерљиваштетајенанета,јерјенајвећидеодома
ћихинтернетскихпорталавећпренеопоменуту„реакцију”
надешавањауБеограду.

Иакојеунајвећембројуслучајеварелативнолакоутврдити
далисупрофилиорганизацијаипојединацанадруштвеним
мрежамазваничниилине,односно,правиилилажни,упо
ређивањемподатакасањиховихзваничнихсајтова,некада
тонијеслучај,стогатребабитиврлообазривутретирању
пронађенихподатакакојимогудонетивећуштетунегоко
ристоваквимврстамаинформативнихпортала.Грешкедо
којихсенаовајначиндолазимогусепредупредитиуређи
вачкомполитикомкаоисетомправиласамередакцијекоји
бисеодносилинаовајпроблем.Усвакомслучају,нетре
ба заборавити„златно”правилотрадиционалногновинар
ствакојеналажедасвакуинформацијутребапроверитииз
најмањедваизвора.

Hit’n’runуређивачкаполитиканапорталима

Развојем експресивних могућности интернета као медија
масовногкомуницирањадошло јеидоприлагођавањано
винарскепраксеновомвидуразменеинформација.Њихово
преношењепутемсветскеглобалнемрежеињеннезадржив
развојомогућилисуготовотренутнопласирањеинформа
цијаумедијскипросторвиртуелнезаједнице,очемујевећ
билоречи.Препознајућипотенцијалновогобликановинар
скогделовањаињеговеубрзанеекспанзијепоследњихго
дина,власницииуреднициинтернетскихпорталасхватили
су да глобална мрежа, поред технички најмање захтевног
обликапласирањавести,каопратећисадржајнудивелику
количинуогласногпростора,штопредстављаосновнивид
финансирањаувиртуелнојзаједници.„Јаснојеуоченодаје
вебјефтинијиодбилокојекласичнепубликације,каоида
сеелиминишепроблемпопутфизичкедистрибуције.Вебје
свимадоступанподједнакимусловима(мадајеувекдиску
табилнаразличитаценаинтернетауразличитимземљама)
исамимтимсвимаподједнакоприхватљив”.26Борбакојаје
насталанаинтернет„небу”запревластумедијскојсфери,
довелаједотогадасеурекламирањунаглобалнојмрежи
користе различите маркетиншке технике како би портали
узелисвојдео„колача”уовојтрци,одкојихсенекемогу

25http://fknovipazar.rs/2014/10/nemamotviterosudujemopisanjeizloupo
trebu,15.октобар2014.,10.новембар2014.

26Кљајић,В.Онлајнмагазини–савременетенденције,Годишњак2008,
(2008)Београд:Факултетполитичкихнаука,стр.278.
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озбиљно проблематизовати и анализирати са становишта
етике.

Механизамделовањаове„борбе”јеједноставан–понудити
штоинтересантније (махом забавне) садржаје, чиме ће се
подићичитаностинтернет страницебезобзирадали је у
питањунеистинита,односносензационалистичкавест,што
ћедаљедовестидолакше,бржеискупљепродајеогласног
простора.Проблемнастајекадауредницисхватемоћова
квогделовањаи,радистицањаштовећегпрофита,квалитет
објављенихсадржајапочнудаподређујуквантитету,одно
снохиперпродукцијитекстовакојиупрвомредузадовоља
вајурекреативну(забавну)функцијужурнализма.Модерно
добадонелојеноветрендовеуновинарству,укојемоснов
нонастојањениједасечитаоцупонудионоштојеквали
тетно, аналитичко и од ширег друштвеног интереса, већ
првенствено релаксирајуће, будући да је пракса показала
дапросечанчиталацудобудруштвенеикултурнеглобали
зације,радијепосежезасадржајимабрзеијефтинезабаве,
негоинформативним.Стандардитрадиционалногновинар
стваготоводасунесталиуонлајнновинарству.Свечешћа
јепојавадаобјављенитекстовинаинформативнимсајтови
ма(порталима)незадовољавајунекаодосновнихправила
журнализма–насловнекомпозиције,структуратекста,стил
и сл. Тако је све присутније да наслови садрже синтагме
директногобраћањачитаоцупопут„Погледајтекакоје...”,
„Ево зашто је...” или „Мислили сте да је...”, односно, по
седујупрефиксеилисуфиксе,попут„Видео”и„Фото”,са
јасномтенденцијомпозиванаотварањестранице.Тешкода
данаспостојисугестивнијиприступуновинарствуодовог,
а суштинањеговог деловања је схватање: „Само је ’клик’
важан.Нек’серекламеротирају,сведругојемањебитно.”

Оношто се овде (поново) намеће као незаобилазно пита
њејестеновинарскаетика.Постојилиоправдањезасвесно
новинарскоиуредничкопласирањевестиидругихсадржа
јарадистицањапрофитакаопримарногстратешкогциља?
„Кадоновинарствумислимокаообизнису,новинарскаети
капостајепосебнагранапословнеетике.Тадасуморалне
дилемеипотенцијалнисукобиизмеђуинформативностии
профитааналогнионојврстиморалнихдилемаскојимасе
срећемоиудругимпрофесијамакојесубарделомвођене
тежњомзапрофитом,каоштосумедицина,инжињерство
иправо.”27Иакоовонеолибералносхватањекаотаквони
језабрањено,небитребалозаборавитидановинарствопре

27Жакет,Д.(2007)Новинарскаетика–моралнаодговорностумедијима,
Београд:Службенигласник,стр.116.
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свегаморабитидруштвеноодговорнопремајавностиисво
јимчитаоцима.Основнооправдањезакојимпосежууред
нициједаонипружајучитаоцима(реципијентима)оношто
желедавидеипрочитају,алитребаувидетидајетозаправо
последица,адасеузрокналазиусвевећемутицајутабло
идног схватања журнализма, које махом задовољава само
једнуодтрифункцијеновинарства–рекреативну(забавну),
реткоинформативну,аготовонималоедукативну.Несмесе,
ипак,никадзаборавитидабионоштотаблоидноновинар
ство (не)свесно нуди као примарно, заправо требало да
представљасамопратећиелементновинарскогделовања.

Закључак

Појава сваког новог медија масовног комуницирања ути
цалајенапроменуновинарскепраксемеђувећпостојећим
облицима. Настанак интернета као последњег масмедија
савременог доба омогућио је немерљиво скраћење рокова
којим се вести преносе до њихових реципијената, према
шившинатајначинчакивеомамоћнеутицајекојепоседује
телевизија.Доксусетироковиуштампимерилиуданима
илисатима,нарадијуи телевизијиуминутима,нијепре
теранорећидасуинтернетомсведенинасекунде.Глобал
накомпјутерскамрежапружила јеновинарскојпрофесији
некаданезамисливеекспресивнемогућности,алиистовре
мено и створила значајне претње стваралачкомпроцесу и
идејној ангажованости, будући да је време постало кључ
нифакторкојираздвајајавнагласилауонлајнновинарству
(„битипрви”).

Такође,немогућејенеприметитидасеновинарствосроза
ваиутрадиционалним,алинарочитоуонлајнмедијима,на
приличнонискегране,штозбогсвемањиххонорара,што
збогчињеницедатапрофесијаникадазаправонијенидо
сегла ниво струке.О овом проблемуМилетић иМилетић
кажудановинарство„никаданиједосеглодруштвениста
тусструке,будућидајемогућебављењеовомпрофесијом
без институционалног стручног образовања и формалне
друштвенепотврдестручнекомпетентностиновинара”28.С
тимувези, сасвим јеразумљивоиодсуствоосећаја креа
тивности,иновацијеисуштиненовинарскогпозива,каои
критичнеианалитичкемислиутекстовимакојимајечита
лачкапубликазасута.Бављење(нарочито)онлајнновинар
ствомбезпретходнеобукеолакшанојеипотпунопоједно
стављено(userfriendly)остваренимприступомблогосфери,
јер се данас сасвим бесплатно може регистровати блог

28Милетић,М.иМилетић,Н.нав.дело,стр.224.
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позиција,великибројпојединаца‐аматераприступаизради
свог „веб дневника” на којем затим износи своје ставове,
извештајеспојединихдогађаја,критикеислично29.Поред
тога, регистрација и покретање веб портала уз релативно
малетрошкове,створилојепарадоксалнуситуацијуукојој
какокажеиСандраМимсРоу30(SandraMimsRowe),бивша
уредницапортландскогОрегониона(Oregonian)свакоможе
дасебавиновинарствомуколикоимамодемирачунар.

Развојразличитихтехникаикомуникационихстратегијау
областиПР делатности које подразумевају и додворавање
медијскимделатницима,унапредприпремљенимтекстови
маписанимпремаформалнимправилимановинарског за
ната,којеновинарисвечешћеприхватајубезаналитичкеи
критичкемислитакођедоводедодекаденцијепрофесије.

С друге стране, изразито тржишно схватање које је такав
приступствориокаопоследицу,укојемопштиинтересви
шенијеосновнасврхановинарскеделатности, већпрвен
ственостицањепрофита,увеојебројненегативнепромене
укоришћењуновинарскихтехника,радиштобржегпласи
рањавестиувиртуелномпросторуинтернетзаједнице,па
би тако copy/paste новинарство могао бити збирни појам
за све аномалије уновинарскојпрофесији које је овај рад
анализирао.
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COPY/PASTEJOURNALISMANDTHEINTERNET:
AUSEDPRODUCTINTHENEWMEDIA

Abstract

Widely spread online journalism and emergence of the internet
portalsarebringingdemocratizationofpublicspeach.However,they
arealsocarringsomerisksanddangersthatareaffectingthealready
shakenpositionofjournalisticprofession,andarearisingquestionsof
professionalism, ethics and jurnalism codes. Copy/paste journalism
includes not only the recycling of previously published information,
but also taking news without publishing sources, plagiarism, taking
informal statements from the social networks as formal ones and so
on.The reasonsbehind this futile job,without reference to thebasic
principlesofjournalism,aredifferent–butthemostobviousonesare

oflucrativenature.

Key words: copy/paste journalism, new media, social networking,
internet,recyclinginformation,journalismethics


