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Увод

Кра јем 2019. го ди не Ковид 19 (у да љем тек сту ко ро на ви рус) 
се по ја вио у Ки ни ода кле се по чет ком 2020. го ди не про ши-
рио на ве ли ки број зе ма ља у све ту. Узев ши у об зир бр зи ну 
ко јом се овај ви рус ши рио као и број зе ма ља у ко ји ма се 
по ја вио, сре ди ном мар та 2020. го ди не Свет ска здрав стве на 
ор га ни за ци ја је про гла си ла пан де ми ју. 

Пр ви слу чај обо ле лог у Ср би ји ре ги стро ван је 06. мар та. 
Убр зо, 15. мар та 2020, до не та је од лу ка да се у Ср би ји про-
гла си ван ред но ста ње, што је узро ко ва ло за тва ра ње ве ли ког 
бро ја обје ка та, за бра ну јав них оку пља ња и по ли циј ски час. 
Пр ви слу чај ко ро на ви ру са у Швед ској, кон ста то ван је још у 
фе бру а ру, а пр ви смрт ни слу чај је за бе ле жен 11. мар та, да би 
већ 8. апри ла днев ни број пре ми ну лих из но сио 115. Ме ђу-
тим Швед ска ни је ода бра ла ме ре стрикт них за бра на  и по ли-
циј ског ча са, јер се бе ни је сма тра ла то та ли тар ним ре жи мом, 
а пред ност је да ла епи де ми о ло зи ма ко ји су да ли ре ше ња да 
са што ма ње гу би та ка, ка ко жи во та, та ко и ви тал них функ-
ци ја за јед ни це и по је ди на ца, кри за бу де пре ва зи ђе на. 

Од пр вог ре ги стро ва ног слу ча ја, ме ди ји у Ср би ји и у Швед-
ској сва ко днев но су из ве шта ва ли о ко ро на ви ру су, бро ју за-
ра же них, умр лих и из ле че них као и ути ца ју пан де ми је на 
при вре ду и сва ко днев ни жи вот гра ђа на ка ко Ср би је, та ко и 
Швед ске. 

Ова пан де ми ја (као и пан де ми је ге не рал но) мо же се по сма-
тра ти као кри за ка ко на емо ци о нал ном та ко и на ра ци о нал-
ном пла ну. Ка да је си гур ност на овај на чин ду бо ко де ста би-
ли зо ва на је ди на ствар на ко ју се по је ди нац фо ку си ра је сте 
да се ова не при јат ност укло ни и да се опет осе ти спо кој.1 У 
си ту а ци ја ма ова квих кри за по је ди нац не ма осе ћај кон тро ле 
над си ту а ци јом, сто га се окре ће ка ’моћ ним дру ги ма’ у по-
тра зи за сми ре њем и осло ба ђа њем од не га тив них емо ци ја2. 
Ти моћ ни дру ги мо гу би ти и ме ди ји. 

Пан де ми ја ко ро на ви ру са до би ла је пр во ме сто на ме диј ској 
аген ди. С об зи ром на то, ва жно је има ти на уму „аген ду се-
тин га’’ (енг. agen daset ting), те о ри ју ко ја ука зу је на спо соб-
ност ме ди ја да по ве ћа ва њем ви дљи во сти од ре ђе ног са др жа-
ја (енг. sa li en ce) оста ле са др жа је по ти сну, пред ста вља ју ћи 

1 Ma slow, A. and Fra ger, R. (1987) Mo ti va tion and Per so na lity, New Del hi: 
Pe ar son Edu ca tion, рp. 97-98.

2 Cen ters for Di se a se Con trol and Pre ven tion, (2019) Psycho logy of A Cri sis, 
рp. 3-12.
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ви дљи ви ју те му као кључ ну3. По сто ја ње „аген де се тин га” 
ву че за со бом пи та ње ква ли тет ног но ви нар ства за по тре бе 
јав но сти: ,,Ква ли тет но  но ви нар ство,  ка ко  мно ги  под се ћа ју,  
по чи ње та мо где се  иде  да ље од аген де  сва ко днев ног  ин-
фор ми са ња и ана ли зи ра ју слу ча је ви  ко ји  ути чу  на  це ло  дру-
штво”4. С јед не стра не, пан де ми ја ко ро на ви ру са је сва ка ко 
не што што ути че на це ло дру штво (чак и ши ре, на цео свет), 
ди рект но угро жа ва ју ћи би о ло шки жи вот чо ве ка. Ипак, по-
ста вља се пи та ње, ко ли ко дру гих зна чај них ин фор ма ци ја 
при род но би ва ју ис ти сну те или се ’све сно гу ра ју под те пих’ 
одр жа ва њем јед не те ме као је ди не и кључ не. На рав но, ме-
ди ји (не)мо гу да на мет ну по је дин ци ма шта да ми сле, али 
за то мо гу да под стак ну о че му да ми сле. Прет по став ка ове 
те о ри је је сте да ма сов ни ме ди ји би ра њем, уче ста ло шћу, об-
ли ко ва њем, по на вља њем и слич ним по ступ ци ма ства ра ња 
са др жа ја, од ре ђу ју ре ле вант ност те ма у јав ном ме диј ском 
про сто ру и ти ме до при но се об ли ко ва њу јав ног ми шље ња.  
Те о ри ја агенде сетинг не не ги ра са мо стал ност при ма ла ца 
за ту ма че ње по ру ка, али на гла ша ва зна чај струк ту ри са ња 
са др жа ја (би ра ње, на гла ша ва ње, из о ста вља ње, за не ма ри-
ва ње, ис ти ца ње и сл. као по и гра ва ње па жњом при ма ла ца и 
њи хо вим по ве ре њем у ме ди је)5.

У ме диј ском трет ма ну кри зних си ту а ци ја мо гу се уо чи ти 
че ти ри фа зе: 1) најава кризе (енг. pro dro mal cri sis sta ge), 
2) акутна фаза (енг. acu te cri sis sta ge), 3) хронична (енг. 
chronic cri sis sta ge) 4) санирањекризе (енг. cri sis re so lu tion 
sta ge)6. По че так кри зе обич но пр во пра те ве сти и из ве шта ји, 
и ка ко се кри за про ду бљу је, до ла зи се до ин тер пре та тив них  
и ана ли тич ких жан ро ва7. По ло жај но ви на ра је ту ја ко ва жан: 
захваљујућојноминалнојиликакобитребалобити,ствар
ној објективности, новинари уживају посебан статус у
друштвима развијених демократија 8. По зи ци ја медија је 
та кође ва жна из раз ло га што ин фор ма ци је ко је до ла зе од 

3 De a ring, J. and Ro gers, E. (1996) Agen da Set ting. Tho u sand Oaks [etc.]: Sa-
ge, рp. 22-23.

4 Пе не зић, С. (2014) Но во тех но ло шка ре во лу ци ја, ме диј ска ег зи стен ци ја 
и уло га но ви нар ства, Култура бр. 145, стр. 128.

5 Мир ков, Л. (2018) Новинарскоприповедањекаоелементјавногдискур
сауинформативнимжанровимаТВстаницасанационалномфреквен
цијом, 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, стр. 173. 

6 Ba ro vić, V. (2011а) Objek tiv nost, no vi nar ska eti ka i iz vješ ta va nje u kri znim 
si tu a ci ja ma, Me dij ske stu di je, 2(3-4), str. 120.

7 Ba ro vić, V. (2011б) Me dij sko iz veš ta va nje sa po pla va kao vi so ko ri zič nih kri-
znih si tu a ci ja, Go diš njak Fi lo zof skog fa kul te ta, vol. 36, br. 2, Uni ver zi tet u 
No vom Sa du. str. 105-113

8 Ba ro vić,V. (2011а), нав де ло, стр. 120. 
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изво ра ко ји ма по је ди нац ве ру је и за ко је ве ру је да има ју кре-
ди би ли тет у ве ли кој ме ри ути чу на сма ње ње анк си о зно сти 
ко ју по је ди нац осе ћа за вре ме кри зе. Ипак, кван ти тет и ква-
ли тет ин фор ма ци је та ко ђе мо гу да ство ре до да тан стрес и 
анк си о зност, уко ли ко се ин фор ма ци је че сто ме ња ју, ни су ко-
хе рент не или се ме ђу соб но по ти ру.9 

По се бан зна ча ја и уло гу има ју ме ди ји ко ји ужи ва ју по ве ре-
ње јав но сти. ,,Ме ди ји у све сти пу бли ке пред ста вља ју на ста-
вак и од раз ре ал но сти. Све сни сво је мо ћи ме ди ји се тран-
сфор ми шу у по сред ни ка ко ји ну ди суп сти тут, кон структ ре-
ал но сти, (…) ко ја има од ре ђе ни циљ’’.10 Ова но ва ре ал ност 
по сто ји са мо ис пред ма лих екра на, да је од го во ре на пи та ња 
јав но сти и хра ни глад за ин фор ма ци ја ма11. Ипак, мо ра мо да 
по ста ви мо пи та ње у ко јој ме ри ме ди ји за и ста мо гу да пред-
ста вља ју од раз ре ал но сти. У том сми слу ,,од на ро чи тог је 
зна ча ја ус по ста вља ње чвр сте ди стинк ци је из ме ђу раз у ме-
ва ња и до жи вља ва ња ме диј ски ре про ду ко ва них до га ђа ја 
и по ја ва, и раз у ме ва ња и до жи вља ва ња ем пи риј ске ствар-
но сти.’’12 Сли ка у ко јој су ме ди ји ап со лут на ре пре зен та ци-
ја ем пи риј ске ствар но сти је го то во уто пиј ска. У да на шње 
вре ме ,,го то во је не мо гу ће ус по ста вља ње ме ха ни за ма ко-
ји би га ран то ва ли исти ни тост и све о бу хват ност пре не тих 
значе ња.’’13

То ком кри зе, ве за из ме ђу ме ди ја и пу бли ке ја ча, јер упра-
во на чин на ко ји ме диј ре а гу је и из ве шта ва о до га ђа ју ће 
ути ца ти не са мо на то на ко ји на чин ће јав ност по сма тра ти 
да ту кри зу, већ и на на чин ка ко ће се јав ност се ћа ти да те 
кри зе ка да она про ђе.14 Кри за по пут пан де ми је је са ма по 
се би те шка и оп те ре ћу ју ћа за јав ност, а ме ди ји ко ли ко има-
ју моћ да тај страх и анк си о зност сма ње кроз ко хе рент ност 
и кре ди би ли тет, то ли ко мо гу да оду и у дру гу крај ност и 
про у зро ку ју ве ћи сте пен не си гур но сти ко ји мо же да до ве де 
до па ни ке. ,,Емо ци је ути чу на на чин и ре зул та те чо ве ко вог 

9 Bras hers, D. (2001) Com mu ni ca tion and Un cer ta inty Ma na ge ment, Jo ur nal 
of Com mu ni ca tion, 51(3), p. 478.

10 Ni ko lić, M. (2010) Eti ka me di ja – iz me đu lič ne pro fe si o nal ne i druš tve ne 
od go vor no sti, Kul tu ra br. 127, str. 42.

11 Ve se li no vić, D. Te le vi zi ja kao no va stvar nost, u: Zbor nik ra do va Fa kul te ta 
dram skih umet no sti, (2002–2003) br. 6-7, In sti tut za po zo riš te, film, ra dio i 
te le vi zi ju FDU, str. 206.

12 Ћа ло вић, Д. Са вре ме ни ме ди ји из ме ђу има ги нар не и ре флек то ва не 
ствар но сти, у: ЗборникрадоваФакултетадрамскихуметности, (2010) 
бр. 16, Ин сти тут за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју ФДУ, стр. 167.

13 Ve se li no vić, D. нав де ло, стр. 206.
14 Ri e gert, K. and Ol sson, E. (2007) The im por tan ce of ri tual in cri sis jo ur na-

lism, Jo ur na lism Prac ti ce, 1(2), p. 150.
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ми шље ња, што зна чи да ди стри бу и ра не мас ме ди ји ма по-
ста ју део ме диј ског ми шље ња.’’15 Та ко се мо же оче ки ва ти 
да ова ква вр ста упра вља ња ми шље њем и емо ци ја ма мо же 
ла ко да се усме ри и на мо рал ну па ни ку. Сма тра се да па ни ка 
по сто ји ка да сва ко днев ни жи вот об у зму ира ци о нал ни до га-
ђа ји не при јат ног са др жа ја16. Ста ње мо рал не па ни ке на ста је 
у тре ну ци ма ка да се од ре ђе ни по је дин ци, гру па љу ди, ста ње 
и слич но поч ну по сма тра ти као прет ња од ре ђе ним дру штве-
ним вред но сти ма или ин те ре си ма. Пре у зи ма ју ћи уло гу ’мо-
рал них пред у зи ма ча’ по сред ни ка из ме ђу до га ђа ја и пу бли ке, 
медији има ју кључ ну по зи ци ју у раз у ме ва њу до га ђа ја од но-
сно фор ми ра њу ми шље ња, ко ри сте ћи со ци јал ну кон тро лу 
пре ко мо рал не ре гу ла ти ве ко лек тив ног по на ша ња.17  

Ка да је у пи та њу ме диј ско из ве шта ва ње у кри зним си ту а-
ци ја ма, по сто је два при сту па.18 Је дан по др жа ва ем па тич ки 
при ступ, ко ји за го ва ра то да но ви на ри мо ра ју да има ју ем па-
ти ју ка да из ве шта ва ју, те да је рав но ду шност не до пу сти ва. 
Са дру ге стра не, при ста ли це фак то граф ске те о ри је твр де да 
су објек тив ност и не при стра сност нај ва жни је ка да је из ве-
шта ва ње у пи та њу. Пре ма Ба ро ви ће вим ста во ви ма но ви нар 
не би тре ба ло да упли ће соп стве не емо ци је и пре ду бе ђе ња 
при ли ком из ве шта ва ња што је кључ но за про фе си о нал ност. 
За то је фак то граф ски при ступ бо ља оп ци ја ка да је у пи та-
њу из ве шта ва ње у кри зним си ту а ци ја ма, јер ем па тич ка те о-
ри ја ко ја зах те ва емо тив но ра су ђи ва ње мо же пред ста вља ти 
плод но тло за за не ма ри ва ње чи ње ни ца и објек тив но сти у 
при сту пу19. Ипак, осим функ ци је пре но ше ња ин фор ма ци ја 
на објек ти ван на чин, но ви на ри и во ди те љи (по го то во јав-
них ме диј ских сер ви са) тре ба да пред ста вља ју и за ступ-
ни ке ин те ре са пу бли ке, гра ђа на кроз по ста вља ње пи та ња 
ко ја ин те ре су ју јав ност, кри тич ко по ста вља ње у од но су 
на са го ворнике и те ме, све вре ме за сту па ју ћи кри тич ност 
јавности.20

15 Jev to vić, Z., Vu lić, T. i Pa vlo vić, D. (2011) Fi lo zo fi ja stra ha i (re)kon stru i sa-
nje me dij ske stvar no sti, Kul tu ra br. 133, str. 74.

16 Thomp son, K. (1998/2005) Mo ral Pa nic, Lon don: Ro ut hled ge, p. 9.
17 Исто, стр. 7–12.
18 Ba ro vić, V. (2011а), нав. де ло, стр. 122–123.
19 Исто, стр. 122–123.
20 Tur ko vić, H. Pro gram ska pri ro da te le vi zi je, u: Zbor nik ra do va Fa kul te ta 

dram skih umet no sti, (2004–2005) br. 8-9, In sti tut za po zo riš te, film, ra dio i 
te le vi zi ju FDU, str. 354-355.
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Медијскарепрезентацијапандемије 
коронавируса–студијаслучаја 

информативнипрограмРТСа,СВТаиН1

Предмет,циљеви,хипотезеи 
методологијаистраживања

Пан де ми ја ко ро на ви ру са од ра зи ла се на све аспек те жи во та 
це лог све та. Са ова квим гло бал ним ути ца јем, ја сно је да је 
ста ви ла на тест и ме ди је ко ји су пред со бом има ли по сред-
нич ку уло гу у пре зен та ци ји си ту а ци је и ре ал но сти ко ја нас је 
сна шла. На чин на ко ји су ме ди ји при сту пи ли овој уло зи био 
је основ ис тра жи ва њу ко је смо ре а ли зо ва ли. Кон цепт и циљ 
ис тра жи ва ња био је да утвр ди мо по тен ци ја ле ис пи ти ва них 
ме ди ја за ква ли тет но ин фор ми са ње гра ђа на и мо гућ ност 
под сти ца ња њи хо вог кри тич ког ми шље ња истих. Узо рак су 
чи ни ле цен трал не ин фор ма тив не еми си је две те ле ви зиј ске 
ста ни це ко је су ор га ни зо ва не пре ма мо де лу јав ног сер ви са, 
РТС у Ср би ји и СВТ у Швед ској, и јед не ко мер ци јал не ста-
ни це у Ср би ји ко ја је пре по зна та као опо зи ци о на од но сно 
не при стра сна и објек тив на (Н1) то ком 7 да на, пе ри од од 30. 
03. до 05. 04. 2020. 

Фо кус ис тра жи ва ња је био на ис пи ти ва њу ре то рич ких стра-
те ги ја ко је ко ри сте ова три ме ди ја, као и то да се пре и спи та 
њи хов циљ и по тен ци јал ни ефе кат на јав ност; да се уста но-
ви да ли ме ди ји у Ср би ји и Швед ској код јав но сти под сти чу 
кри тич ко ми шље ње кроз плу ра ли зам ми шље ња уну тар цен-
трал не днев не ин фор ма тив не еми си је (за РТС – Днев ни ка, 
за СВТ – Ра пор та /, швед. Rap port, прев. Ве сти / и за Н1 
– Дне вни ка); да се про ве ри да ли ме ди ји уну тар свог из ве-
шта ва ња са др же ин ко хе рент но сти ко је мо гу да по ве ћа ју не-
си гур ност код јав но сти; да се ис пи та да ли ис пи та ни ме ди ји 
у кри зној си ту а ци ји да ју пра во вре ме не, про ве ре не ин фор-
ма ци је ко је мо гу да по мог ну јав но сти и да је мо би ли ше на 
са мо свест о на до ла зе ћој опа сно сти и по зо ве на за јед нич ку 
од го вор ност.

По ла зна осно ва ис тра жи ва ња је да објек тив но ин фор ми са-
ње јав но сти, у вре ме кри зе, отва ра про стор за плу ра ли зам 
ми шље ња и ти ме сма њу је мо гућ ност на ста ја ња мо рал не 
– ме диј ске па ни ке. У том сми слу цен трал на хи по те за ис-
тра жи ва ња је би ла да ме ди ји има ју по тен ци јал да раз ви ја ју 
кри тич ко ми шље ње и да је ово функ ци ја ко ја би при мар но 
тре ба ло да бу де по ве ре на јав ним сер ви си ма. У раз ви је ним 
де мо крат ским дру штви ма јав ни сер ви си у пу ном ка па ци-
те ту до при но се ква ли тет ном ин фор ми са њу гра ђа на, што 
ни је слу чај у зе мља ма кр ње де мо кра ти је ка ква је срп ска. 
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Плурали зам мишље ња у ве ћој ме ри за сту пљен у де мо крат-
ским дру штви ма за пад не Евро пе, што се до ка зу је ком па ра-
ци јом на чи на из ве шта ва ња јав них ме диј ских сер ви са Швед-
ске и Ср би је, што да ље ука зу је на по тен ци ја ле ме ди ја у 
раз ви ја њу кри тич ког ми шље ња гра ђа на, јав но сти. Још не ке 
од хи по те за ко је су би ле у осно ви ис тра жи ва ња ве за не су 
за прет по став ку да су ре то рич ке стра те ги је за стра ши ва ња 
и по ди за ња ме диј ске па ни ке уоч љи ви ји у зе мља ма ни жег 
де мо крат ског ка па ци те та ка ква је Ср би ја, као и да у усло-
ви ма ка да у та квим си сте ми ма за та је ин сти ту ци је јав ног 
сер ви са, отва ра се про стор за афир ма ци ју ко мер ци јал них, 
не за ви сних ме ди ја (Н1) ко ји из ве шта ва ју фак то граф ски, 
објективно, задр жа ва ју ћи непри стра сан став 

Ин спи ри са ни иде јом да по ве же мо ме диј ски ути цај по себ но 
у кри зним, ван ред ним си ту а ци ја ма оба ви ли смо ис тра жи ва-
ње цен трал них ин фор ма тив них еми си ја два јав на сер ви са, 
Швед ске и Ср би је, и јед не срп ске ко мер ци јал не, ка блов ске 
те ле ви зиј ске ста ни це, Н1. Ис тра жи ва ње је оба вље но у пе ри-
о ду пе ри од од 30. 03. 2020. до 05. 04. 2020. укљу чу ју ћи и та 
два да на. Као ис тра жи вач ку ме то ду ко ри сти ли смо ана ли зу 
са др жа ја пр вих пет при ло га уну тар цен трал не ин фор ма тив-
не еми си је три раз ли чи та ме ди ја: јав ног ме диј ског сер ви са 
Ср би је РТС-а, јав ног ме диј ског сер вис швед ске СВТ-а и ко-
мер ци јал ног ме диј ског сер ви са Н1. Пр ва фа за ис тра жи ва ња 
под ра зу ме ва ла је при ку пља ње по да та ка уз по моћ на мен ског 
упит ни ка. На кон то га смо при сту пи ли кван ти та тив ној, а за-
тим ква ли та тив ној ана ли зи до би је них по да та ка са ци љем 
про ве ре хи по те за и оства ри ва ња ци ље ва ис тра жи ва ња.

Кван ти та тив на ана ли за је за сно ва на на де фи ни са њу: про-
сеч ног тра ја ња еми си је, од но са из ме ђу укуп ног бро ја при-
ло га и при ло га о пан де ми ји, про сеч ног тра ја ња при ло га о 
пан де ми ји, плу ра ли зма ми шље ња уну тар еми си је; функ ци је 
и жан ра при ло га, као и до ми нант них ак те ра и из во ра ин фор-
ма ци ја у при ло гу; до ми нант них но си ла ца ста во ва о пан де-
ми ји; 

РТС је јав на ме диј ска уста но ва уну тар ко је управ ну функ-
ци ју вр ши Управ ни од бор ко ји чи не афир ми са ни струч ња ци 
из раз ли чи тих обла сти. Ка ко са ми на свом сај ту на во де овај 
јав ни сер вис ,,има за да так да ин фор ми ше, обра зу је и за ба ви 
(…) не гу ју ћи вред но сти де мо крат ског дру штва, осло бо ђен 
по ли тич ке при стра сно сти, РТС као јав ни сер вис до при но си 
бо љем ква ли те ту жи во та сва ког по је дин ца и дру штва у це-
ли ни.’’ 21  Та ко ђе, гле да ју ћи за кон ски РТС као јав ни ме диј ски 

21 Ра дио те ле ви зи ја Ср би је (2009) Упо знај те РТС, 24. април 2020; https://
www.rts.rs/pa ge/rt s/ci /jav ni ser vis/story/280/upo znaj te-rts /67326/upo znaj te-
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сер вис ,,оства ру је јав ни ин те рес, ува жа ва зах те ве јав но сти 
и за сво је де ло ва ње од го ва ра јав но сти (…) Ра ди омо гу ћа-
ва ња гра ђа ни ма да фор ми ра ју соп стве но ми шље ње о по ја-
ва ма, до га ђа ји ма и лич но сти ма, обез бе ђу је се ра зно вр сност 
из вора ин фор ма ци ја и ме диј ских са др жа ја’’.22

На ци о нал на те ле ви зи ја СВТ 1 (SVT 1)23 ко ја је у функ ци ји 
јав ног сер ви са у Швед ској је по че ла с ра дом 1956. под ру-
ко вод ством др жа ве 24. СВТ има око 2100 за по сле них од ко-
јих 900 ра ди ван Сток хол ма рас по ре ђе но у 37 ре ги о нал них 
ста ни ца од го вор них углав ном за ин фор ма тив ни про грам 25.

Јав ним сер ви сом СВТ упра вља Управ ни са вет (не за ви сан 
и од др жа ве и те ле ви зи је) с ци љем над гле да ња ра да за по-
сле них на те ле ви зи ји. Ово те ло не уче ству је у кре и ра њу 
про гра ма, што је пре пу ште но за по сле ни ма. По след њи из ве-
штај гле да но сти ММС26 за 2019 годину при ка зу је да је гле-
да ност СВТа у од но су на ТВ 427 у пред но сти за све га 2 % 
ме ђу тим, у ин тер нет стри мин гу је раз ли ка 59% пре ма 9% у 
ко рист СВТ где су ТВ 4 из ба ци ли из гле да но сти стри минг 
сај то ви штам па них ме ди ја што по твр ђу је ана ли за раз во-
ја ме ди ја за 201928. Уо чи ли смо из у зет ну гле да ност јав ног 
сер ви са Шведске теле ви зи је на обе плат фор ме, где ин тер нет 
предња чи.

Те ле ви зи ја Н1 (N1) осно ва на је 30. ок то бра 2014. го ди не као 
два де сет че тво ро ча сов на плат фор ма (те ле ви зи ја, веб, мо-
бил на) за еми то ва ње ве сти ко ја је у вла сни штву Адри ја Њу-
за (Adria News), у окви ру Ју нај тид Ме ди је (UnitedMediа). 

rts .html
22 За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке 

Срби је бр. 83 од 5. ав гу ста 2014, 103 од 14. де цем бра 2015, 108 од 29. 
де цем бра 2016).

23 Исто ри ја СВТ, 22. април 2020; https://www.svt.se/omoss/var-roll/var-hi sto-
ria/

24 Др жав ни де крет ко ји ре гу ли ше рад Швед ског јав ног сер ви са СВТ, 22. 
април 2020; https://www.re ge rin gen.se /4ae 1fc /con ten tas sets/8c24422cf3ce4
1848af8d36a8983638a/tills tand-for-sve ri ges-te le vi sion-ab -at t-san da-tv-och -
sok bar-text-tv.pdf 

25 О са мој ор га ни за ци ји, 22. април 2020; https://www.svt.se/omoss/or ga ni sa-
tion/

26 ММС го ди шња ана ли за гле да но сти ме ди ја у Швед ској 2019, 13. април 
2020; https://mms.se/wp-con tent/uplo ads/_do ku ment/rap por ter/tv-tit tan de/
ar/Årsrapporter/Årsrapport%202019.pdf 

27 ТВ 4 (TV4) за по чи ње сво је еми то ва ње 1992. та ко да по ста је пр ви ТВ ка-
нал ко ји је као ко мер ци ја на те ле ви зи ја до био мо гућ ност да се еми ту је у 
це лој зе мљи.

28 Me di e u tvec kling Me di e kon sump tion, 13. April 2020; https://www.mprt.se/
Do cu ments/Pu bli ka ti o ner/Me di e u tvec kling/Me di e kon sum tion/Me di e kon-
sum tion%202019-webb.pdf 
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Ју нај тид Груп (Uni ted gro up) је од мар та 2019. го ди не у ве-
ћин ском вла сни штву Би-Си парт нер са (BC part ners), гло бал-
не ин ве сти ци о не ком па ни је. 

Про дук ци о ни цен три на ла зе се у Бе о гра ду, Са ра је ву и За-
гре бу. Три про дук ци о на цен тра Н1, у Ср би ји, Бо сни и Хер-
це го ви ни и Хр ват ској, има ју соп стве ни уред нич ки при ступ, 
но ви на ре, сту ди је, веб и мо бил не плат фор ме, те кре и ра ју 
одво је не са др жа је за три зе мље а ка да је у пи та њу про грам 
зна ча јан за све три сре ди не, удру жу ју се у је дан ре ги о нал ни 
ка нал. Н1 ин фор ма тив ни је парт нер аме рич ког Си-Ен-Ена 
(CNN).29 

Ју го слав Ћо сић, ди рек тор про гра ма за Ср би ју, при ли ком 
осни ва ња те ле ви зи је, из ја вио је да оно што их раз ли ку је од 
дру гих ста ни ца на тр жи шту је сте „објек ти ван и све стран 
при ступ у ин фор ми са њу”.30 Као глав не вред но сти, ис ти чу 
„нај но ви је, тач не и не за ви сне ве сти”.

Ква ли та тив на ана ли за је за сно ва на на де фи ни са њу: кључ-
них те ма и ци ље ва при ло га; вред но сног кон тек ста и ре то ри-
ке при ло га; од но са пре ма кри зној си ту а ци ји и оп штем ста ву 
и ат мос фе ри при ло га.

Анализасадржајацентралнихинформативних
емисијаРТСа,Н1иСТВа

Ин фор ма тив ни про гра ми ме ди ја, кон крет но ТВ ста ни ца у 
ве ли ком бро ју ана ли за, ка ква је и ова ре а ли зо ва на за по тре-
бе ис тра жи ва ња, по ка зу ју на чин на ко ји се ре ал ност тран-
спо ну је у ме диј ски са др жај од но сно ка ко се кроз кре и ра ње 
сли ке ре ал но сти вр ше кон струк ци је и ути ца ји на ста во ве 
грађана. 

Уко ли ко ана ли зи ра мо про сеч но тра ја ње цен трал них ин фор-
ма тив них еми си ја ТВ ста ни ца у Ср би ји и Швед ској, кон ста-
ту је мо да су ме ди ји у Ср би ји има ли флек си бил ни ји од нос 
пре ма ду жи ни тра ја ња про гра ма у вре ме кри зе – два пу та 
ду жи од стан дард них 30 минута, док се у Швед ској стрикт-
но во ди ло ра чу на да ми ну та жа не пре ла зи уста ље ни стан-
дард 25 минута.

Ме ђу тим, ка да је реч о из ве шта ва њу о пан де ми ји при ме-
ти ће мо да је про цен ту ал но Швед ска има ла мно го ви ше са-
др жа ја о ко ро на ви ру су чак 86% од укуп ног про грам ског 

29 Н1 ин фо, О на ма, 15. април 2020; http://rs.n1in fo.co m/O-na ma
30 Ово је про грам ска ше ма но ве Н1 те ле ви зи је, 16. Април 2020; https://

www.te le graf.rs /ve sti/1286155-ov o-je -pro gram ska-se ma-no ve-n1-te le vi zi je-
fo to
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време на док је јав ни сер вис РТС са сво јих 64% вре ме на по-
све ће них пан де ми ји (2/3) од но сно Н1 са 55% оста вљао про-
стор у сво јим про гра ми ма и за дру ге са др жа је.

Та бе ла 1 Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра 
При су ство плу ра ли стич ких ста во ва у ин фор ма тив ним ТВ 
еми си ја ма на ода бра ном узор ку био је по се бан пред мет 
ана ли зе. У пе ри о ду ана ли зе РТС ни је по ка зао тен ден ци ју 
ка плу ра ли зму ми шље ња, ни ти ка да ва њу про сто ра су че ље-
ним ми шље њи ма. Ова кав при ступ за вре ме кри зе ни је чу дан 
по што би су че ље на ми шље ња и ге не рал но ра зно род ност 
ста во ва у усло ви ма пан де ми је и кри зе угро зи ли ко хе рент-
ност ко ја је ва жна за осе ћај си гур но сти јав но сти. При ло зи 
СВТ су оби ло ва ли плу ра ли змом с об зи ром на ве ли ки број 
укљу че ња у про грам екс пе ра та из обла сти епи де ми о ло ги је, 
из ја ва пред став ни ка вла да ју ће по ли тич ке ко а ли ци је и опо-
зи ци је, еко ном ских ме ра ко је су пред ла га ли ка ко вла де та ко 
и опо зи ци о них пар ти ја, али и оних на ко је се ме ре од но се, 
не из но се ћи че сто ми шље ња јав но сти, гра ђа на. Плу ра ли зам 
ми шље ња је био ви ше не го очи гле дан, па су чак у про гра ми-
ма јав ног сер ви са из но ше не оп ту жбе од стра не ме ђу на род не 
за јед ни це на ра чун ме ра швед ске вла де ко је су оце ње не као 
не е фи ка сне и коб не. Ипак у ши рем кон тек сту, про грам је 
одр жа вао стал но до зу ре спек та пре ма од лу ка ма над ле жних 
и он да ка да је при лог био кри ти чан пре ма ме ра ма за шти те, 
и во дио је до на ла же ња нај бо љег мо гу ћег за јед нич ког ре ше-
ња, где је кван ти тет ми шље ња ства рао ква ли тет, ве ро до стој-
ност ин фор ма ци је. Ка да је пак у пи та њу те ле ви зи ја Н1 плу-
ра ли зам ми шље ња је при су тан у го то во свим ана ли зи ра ним 
при ло зи ма. Ипак, ми шље ња „за” и „про тив” ни су у под јед-
на кој ме ри за сту пље на, од но сно, уко ли ко је је дан ко мен тар 
по зи ти ван у од но су на став ак ту ел не Вла де пре ма пан де ми-
ји и пи та њи ма у ве зи са њом, сле ди не ко ли ко из ја ва ко је га 
оспо ра ва ју, сто га се не мо же ре ћи да је реч о не при стра сном 
ин фор ми са њу гра ђа на. Са дру ге стра не, пред сед ник др жа ве 
има да ле ко ве ћи ути цај на ау ди то ри јум не го струч ња ци из 
раз ли чи тих обла сти. С об зи ром на тај ни во ути ца ја, би ло 

ТВ 
станица 

Укупно 
трајање 
програма 
(мин.) 

Број 
прилога 
(бр.) 

Трајање 
прилога о 
пандемији 
(мин/сек.) 

Проценат 
извештавања о 
пандемији у 
односу на 
укупно 
трајањe 
емисија  

Број 
осталих 
прилога 
(бр.) 

Прилагођеност 
хендикепу 
текст у 
стримингу  
СВТ плеј 

РТС - 
Србија 

350.00 135 224.00 64% 16 Симултани – 
знаковни 
превод за 
глувонеме 

СВТ - 
Шведска  

165.00 78+7 141.47 86% 6 Не/текст 

Н1 - 
Србија 

390.00 60 213.00 55% 1 Не 
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је нео п ход но да те ле ви зи ја, уко ли ко је же ле ла да из ве шта ва 
што објек тив ни је, при ме ни ову стра те ги ју, од но сно да на-
кон јед не из ја ве то ли ког ути ца ја сле ди не ко ли ко су че ље них 
ми шље ња. Те ле ви зи ја Н1 же ли да под стак не кри тич ко ми-
шље ње код сво јих гле да ла ца у од но су на но си о це ак ту ел них 
вла сти и ме ре ко је они спро во де у слу ча ју пан де ми је. 

Сва три по сма тра на ме ди ја су у нај ве ћој ме ри оба вља ли ин-
фор ма тив ну функ ци ју кроз при ло ге. Ка да су у пи та њу РТС 
и СВТ31 од ре ђе ни при ло зи су има ли ви ше функ ци ја, та ко ђе 
оба јав на сер ви са по ка зу ју ши рок спек тар функ ци ја, за раз-
ли ку од Н1 ко ји је у 97% при ло га ис кљу чи во ин фор ми сао 
јав ност. По пи та њу ак те ра при ло га и Ср би ја и Швед ска 
су по ка за ле ра зно ли кост. У то ку по сма тра них 7 да на има-
ли смо при ли ку да ви ди мо Кри зни штаб (у Ср би ји), гра ђа-
не, по ли тич ке су бјек те на ло кал ном и ре пу блич ком ни воу, 
здрав стве не и про свет не рад ни ке, те ри то ри јал ну од бра ну, 
вој ску ва тро га сце, при вред ни ке и ТВ ли ца. Оно што пра ви 
раз ли ку је сте ме сто са ког се из ве шта ва, од но сно ло ка ци је 
ко је су при ка за не у при ло зи ма. На СВТ ни је по сто јао ’Кри-
зни штаб’ као ми ли тант ни из раз, а још ма ње ау дио-ви зу ел ни 
за пи си вој ске и вој них фор ма ци ја, док су при вре ме не бол-
ни це при ка зи ва не ис кљу чи во спо ља, док је у Ср би ји би ла 
прак са да се оне при ка зу ју и из ну тра. За то су не ке ва ри ја бле 
по ре ђе ња ка сни је у ана ли зи при ла го ђе не овим раз ли ка ма.

Та бе ла 2 Функ ци је при ло га
Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра

До ми нант ни но си о ци ста во ва у ин фор ма тив ним про гра ми-
ма швед ског јав ног сер ви са – СВТ и ТВ Н1 су струч на и 
ком пе тент на ли ца, док код срп ског јав ног сер ви са РТС по-
ли тич ки су бјек ти узи ма ју при мат, те у чак 43% при ло га чи-
не до ми нант не но си о це ста ва. 

Уну тар пр вих пет при ло га у по сма тра ном пе ри о ду код 
РТС-а у 37% слу ча је ва на и ла зи мо на по зи ти ван вред но сни 
став пре ма кри зи ре ша ва њу кри зе, у истом бро ју на и ла зи мо 
на не га ти ван (за стра ши ва ње, па ни ка, страх, не по што ва ње 
ме ра), док је не у трал них би ло 26%. Н1 je у 56% из ве шта вао 

31 СТВ – швед ска те ле ви зи ја ор га ни зо ва на као јав но сер вис.

Функција РТС СВТ Н1 
Информативна 57% 39% 97% 
Персуазивна 20% - - 
Едукативна 20% 15% - 
Мобилизаторска 14% 27% 3% 
Пропагандна 6% 7% - 
Сервисна - 9% - 
Оријентациона - 13% - 
Забавна - 5% - 
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у окви ру не га тив ног кон тек ста, у 41% окви ру не у трал ног, 
док по зи ти ван вред но сни кон текст пре ма ре ша ва њу кри зе 
ви ди мо са мо у 3% при ло га. 

Та бе ла 3 До ми нант ни но си о ци ста во ва
Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра

Да би смо има ли бо љи пре глед, за РТС и Н1 смо ва ри ја блу 
до ми нант ни но си о ци ста ва ста ви ли у од нос са ва ри ја бла ма 
вред но сног кон тек ста пре ма кри зи и од но са пре ма кри зи. 
При ме ћу је се да но ви на ри ТВ Н1 ни су ни у јед ном при ло-
гу из ве шта ва ли кроз по зи ти ван вред но сни кон текст, док су 
у ис тој ме ри из ве шта ва ли не га тив но и не у трал но. Са дру-
ге стра не но ви на ри РТС-а до ми нант но су из ве шта ва ли кроз 
не у тра лан вред но сни кон текст. Де та љан пре глед је у та бе ли.

Та бе ла 4 Вред но сни кон текст у при ло зи ма у ко ји ма су но ви на ри 
до ми нант ни но си о ци ста во ва

Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра

Та бе ла 5 Од нос пре ма кри зној си ту а ци ји у при ло зи ма у ко ји ма су 
но ви на ри до ми нант ни но си о ци ста во ва
Из вор: ори ги нал но ис тра жи ва ње ау то ра

Код СВТ-а у 45% при ло га по сто јао је не га ти ван вред но сни 
кон текст, у 28,5% не у трал ни док је по зи тив них би ло нај ма-
ње 26,5% по сма тра не из пер спек ти ве гра ђа на. Рационалност 

Доминантни 
Носиоци ставова 

РТС СВТ Н1 

Политички 
субјекти 

43% 21% 7% 

Стручна лица 31% 42% 38% 
Новинари 23% 11% 34% 
Спикер  4%  
Грађани и јавност  22% 17% 
Остали 3%  4% 

 

Новинари као доминантни 
носиоци става 

РТС Н1 

Неутралан вредносни контекст 63% 50% 

Позитивни вредносни контекст 12% - 

Негативан вредносни контекст 25% 50% 

 

Новинари као доминантни носиоци 
става 

РТС Н1 

Однос према ситуацији - 
Контролисаност 

37,5% - 

Однос према ситуацији - 
Рационалност 

37,5% 75% 

Узнемиреност 25% 25% 

 



155

Т. БАСТАШИЋ, Ј. ПАУНОВИЋ, К. СТАНИСАВЉЕВИЋ

(26%) и кон тро ли са ност (21%) има ју нај ве ћи удео ка да је 
у пи та њу од нос ау то ра при ло га пре ма кри зној си ту а ци ји 
на СВТ-у. По ред то га ве ћин ски су се сме њи ва ле ем па ти ја 
(18%) и уз не ми ре ност (15%) та ко да је (дру штве но при сут-
на) па ни ка пре ко јав ног сер ви са СВТ до би ла ин фор ма тив-
ну про тив те жу, ко ја је не га тив ни вред но сни кон текст убла-
жа ва ла. И но ви на ри и ак те ри при ло га су и по ред те шког и 
ком плек сног за дат ка из ве шта ва ња о жи вот ној угро же но сти, 
отво ре но шћу и апе лом на за јед нич ку свест (да смо сви од-
го вор ни и под јед на ко ра њи ви) успе ва ли да осво је по ве ре ње 
гле да ла ца

Ка да је у пи та њу ре то ри ка, но ви на ри РТС-а су углав ном ко-
му ни ци ра ли не у трал но (у 62,5%), из ја ве по ли тич ких су бје-
ка та су ко о пе ра тив не, бла го по зи тив не (27%), док је ре то ри-
ка чла но ва Кри зног шта ба би ла кри тич ка (40%) и ре то ри ка 
за стра ши ва ња (40%). На гла си ли би смо да се ва ри ја бла ре то-
ри ке за стра ши ва ња и ва ри ја бла уз не ми ре но сти као од но са 
пре ма си ту а ци ји у 100% слу ча је ва ја вља ју за јед но у ре то ри-
ци чла но ва Кри зног шта ба. Кри тич ка ре то ри ка, у од но су на 
од нос гра ђа на, са мог Кри зног шта ба као и по је ди них уста-
но ва пре ма пан де ми ји, ко ја се у ви со ком про цен ту ја вља код 
Кри зног шта ба, огле да се у то ме да се гра ђа ни ма пред ста-
вља ју и по зи тив ни и не га тив ни аспек ти про гре си је пан де-
ми је, те на тај на чин гра ђа ни мо гу да стек ну урав но те же ну 
сли ку. Та ко ђе, док тор ка Да ри ја Ки сић Те пав че вић (чла ни ца 
Кри зног шта ба) у ви ше на вра та за сту па кри тич ки став ка-
да је пан де ми ја у пи та њу. Отво ре но го во ри о про пу сти ма 
Кри зног шта ба и раз ли чи тих здрав стве них ин сти ту ци ја, те 
отворе но кри ти ку је не мар у гре он то ло шким цен три ма. 

Ре то ри ка ју нач ког и хе рој ског срп ског на ро да се углав-
ном ја вља у из ја ва ма пред став ни ка др жав ног вр ха. На ра-
тив се углав ном гра ди око по ру ка да је Ср би ја хра бра, те 
да се ни ка да ни је пре да ла па не ће ни пред не ви дљи вим не-
пријатељем.32 

Код швед ског јав ног сер ви са СВТ, респектабилност и неу
тралност што је по твр ди ла и ста ти сти ка, чи не се као основ-
не ре то ри ке на ко ји ма овај ме диј гра ди сво ја из ве шта ва ња, 
вр ло рет ко снис хо дљи вост. Агресивнимоделреторикеико-
му ни ка ци је ни је при су тан и по знат у Швед ском дру штву, 
на ро чи то не у но ви нар ству. Ме ђу тим ангажованереторике 
су се ја вља ле код са го вор ни ка ко ји су де цид но ста ја ли иза 
сво јих ста во ва. Уме сто агре сив но сти ароганција је сред-
ство за ели ми ни са ње ’про тив ни ка’ при из ве шта ва њу нпр. 

32 Од по чет ка пан де ми је, ко ро на ви рус је на ро ду пред ста вљен као 
невидљиви не при ја тељ ко ји нас на па да а на ше је да бит ку до би је мо.
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из Кине, или ко мен тар по ли тич ке опо зи ци је о ис хи тре ној 
од лу ци вла де о по ја ча ним изо ла ци о ним ме ра ма33. Пре по зна-
тљи ве ре то ри ке патоса34 су би ле вр ло очи глед не код до пи-
сни штва и ре пор те ра Са ид Абу Еи да (Said Abu Eid), ко ји је 
ди рект но из ве шта вао из Бар се ло не, чак у два на вра та у то ку 
на шег ис тра жи ва ња. Не кри тич ки, су бјек тив ни об лик ин-
фор ми са ња у ко јем се ре пор тер по и сто ве ћу је са си ту а ци јом 
са го вор ни ка и за у зи ма свој став по ми ња ли смо у те о рет ском 
де лу као не а де ква тан35 по не кад и ко бан. Аме ри ка иа ко ја ко 
по го ђе на, не ма ту па те ти ку у ре то ри ци но ви на ра. Пре ре-
спек та бил ност у ши ро ком спек тру обра ћа ња, па чак и ка да 
пред сед ник САД отво ре но на па да Швед ски си стем изо ла-
ци је, као не е фи ка сан, ука зу је на при су ство Агендасетинг
при сту па.

Ре то ри ка те ле ви зи је Н1, на пр вом ме сту, је би ла кри тич ка 
и бе ле жи се у 52.94% при ло га, по том не у трал на у 47.05% 
и ко о пе ра тив на, бла го по зи тив на у 2.94% при ло га. Кри тич-
ка ре то ри ка се пре по зна је ка да је реч о при ло зи ма у ко ји ма 
су угро же ни но ви на ри (нпр. при во ђе ње но ви нар ке Ане Ла-
лић ко ја је из не ла чи ње ни це о не до стат ку за штит не опре-
ме у КБЦ Вој во ди на или не пру жа ње при ли ке но ви на ри ма 
да по ста ве пи та ња на прес кон фе рен ци ји ре пу блич ког кри-
зног шта ба), о не га тив ним стра на ма спро ве де них еко ном-
ских ме ра Вла де, ло шим усло ви ма у ка ран ти ни ма као и о 
не до вољ ној ко ли чи ни за штит не ме ди цин ске опре ме те ду-
гом че ка њу на ре зул та те те сто ва на Ковид-19. У при ло зи ма 
у ко ји ма из ја ве да ју ле ка ри, чла но ви кри зног шта ба, ре то ри-
ка при ло га је не у трал на, од но сно без из ра же них ста во ва те-
ле ви зи је, док је ре то ри ка са мих чла но ва кри зног шта ба, пре 
све га, ре то ри ка за стра ши ва ња. У јед ном при ло гу, у ко јем су 
ак те ри би ли чла но ви кри зног шта ба и ре пор тер, ре то ри ка је 
би ла ко о пе ра тив на, бла го по зи тив на. 

Закључак

Су ми ра ју ћи на ве де не ре зул та те ем пи риј ског ис тра жи ва-
ња, по твр ђу је мо кон ста та ци ју да у кри зним си ту а ци ја ма 

33 Пред сед ник др жа ве Сте фан Лу вен је дао пред лог мо мен тал ног сту па ња 
на сна гу па ке та ја чих ме ра изо ла ци је. Сто пи ран је од стра не пар ла мен та 
да мо ра про ћи пр во, гла са ње од но сно уче шће це лог пар ла мен та у ства-
ра њу па ке та ме ра, прав ну ре гу ла ти ву и чак из ме ну уста ва да би па кет 
био спро ве ден.

34 Iva ni se vić Pa u no vić, Ј. (2002) DramaandTvjournalistik”Mediesamhälle,
religionochvärderingar, edi tors: Lin der man, Alf, Gu stafsson, Lis beth Up-
psa la: Författarna, Te o lo gi ska in sti tu ti o nen vid Up psa la uni ver si tet och Sig-
tu na stif tel sen, pp. 125-145.

35 Ba ro vić, V. (2011) Objek tiv nost, no vi nar ska eti ka i iz vješ ta va nje u kri znim 
si tu a ci ja ma, Me dij ske stu di je, 2(3-4), str. 122.
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у којима су и ме ди ји и ко ри сни ци из ло же ни про ме на ма и 
при ти ску ни је по сто јао кри тич ки при ступ ау то ра – кре а то-
ра ин фор ма тив них про гра ма. Би ло ка кав кри тич ки осврт на 
са му пан де ми ју је не за хвал но и тра жи ти у си ту а ци ји у ко јој 
не по сто ји кри тич ка ма са ре ле вант них по да та ка о са мом ви-
ру су и аде кват ним на чи ни ма пре ва зи ла же ња истог да би се 
уоп ште мо гао гра ди ти пр во став, а по том и кри тич ки раз ми-
шља ти. Сви ста во ви и кри ти ке су има ле ре ла тив на упо ри-
шта (с рет ким па ра ле ла ма на ра ни ја ис ку ста ва), не си гур на 
због не по зна ва ња ви рал но сти но вог ко ро на ви ру са.  Чи ни се 
да је је ди ни за да так ме ди ја у том тре нут ку био да об у зда ва 
па ни ку, ис кљу чи во пра те ћи раз вој до га ђа ја. У том сми слу 
швед ски ме ди ј СВТ је би о на ви си ни за дат ка, док је јав ни 
ме диј ски сер вис у Ср би ји у ви ше на вра та ко ри стио стра те-
ги ју за стра ши ва ња уну тар при ло га, у свр ху ре ша ва ња акут-
не кри зе. 

Циљ ре то ри ке за стра ши ва ња, при су тан у нај ве ћој ме ри у 
про гра ми ма РТС-а, био је да се јав ност убе ди да по шту је 
про пи са не ме ре и оста не код ку ће. Као што смо по ме ну ли 
у уво ду, емо ци је пре не се не пу тем ме ди ја и те ка ко мо гу да 
ути чу на и об ли ку ју ми шље ње јав но сти. Сто га, ова ква ре-
то ри ка ути ца ла је и на то да се они ко ји ме ре не по шту ју 
по сма тра ју као про тив ни ци, ло ши, нео д го вор ни, као ’они’ 
ко јих тре ба да се пла ши мо. На овај на чин пот кре пљу је се 
мо рал на па ни ка. У слу ча ју РТС-а ко ро на ви рус је пред ста-
вљен као ве ли ки не ви дљи ви не при ја тељ ко ји нам сви ма 
пре ти. Та ко ђе, сви они ко ји су се оглу ши ли о ме ре, та ко ђе 
су по сма тра ни као прет ња те сто га би ва ју стиг ма ти зо ва ни, 
осу ђе ни од стра не на ро да и по сма тра ни као про блем дру-
штва. Чак су и су бјек ти на вла сти у ви ше на вра та по зи ва ли 
на од го вор ност ’нео д го вор не’ гра ђа не ко ји не по шту ју ме ре. 
Са дру ге стра не, Н1 иа ко ни је ко ри стио ре то ри ку за стра ши-
ва ња по во дом са ме пан де ми је, чи ње ни ца да је че сто до ла-
зи ло до дис кре ди та ци је вла сти и пре и спи ти ва ња од лу ка до-
не се них у свр ху спре ча ва ња ши ре ња ко ро на ви ру са, мо гла је 
у од ре ђе ној ме ри да до при не се стра ху по во дом кре ди би ли-
те та до но си о ца од лу ка. Те да ’па ни ку’ тим пу тем усме ри ка 
дру га чи јем на ра ти ву – Ко ме ми као јав ност ве ру је мо?

Ка да по сма тра мо тра ја ње цен трал не ин фор ма тив не еми-
си је, при ме ћу је мо да су ме ди ји у Ср би ји го то во ду пли ра ли 
њи хо во тра ја ње то ком пан де ми је, док се швед ски СВТ до-
след но др жао про пи са них 25 ми ну та. Ова кво од у ста ја ње од 
стан дард ног тра ја ња цен трал не ин фор ма тив не еми си је код 
РТС-а и ТВ Н1, ко је се огле да кроз про ду же но тра ја ње, као 
и ве ли ки број при ло га и те ма ко је се об ра ђу ју уну тар истог, 
ода је ути сак жур бе, же ље да се што ве ћи број ин фор ма ци ја 
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пру жи без об зи ра на то на ко ји ће на чин исте да де лу ју на 
јав ност, као и на то да ли су ре ле вант не и нео п ход не. Та кође, 
го во ри и о не се лек тив но сти, не спо соб но сти да се бит не ин-
фор ма ци је одво је од не бит них, стра ху од гре шке или про-
пу ста, или је пак упра во стра те ги ји за тр па ва ња и бит ним и 
не бит ним са др жа ји ма. 

На осно ву ана ли зи ра ног узор ка мо же мо при ме ти ти да су све 
три ТВ станице све о бу хват но и ко хе рент но из ве шта ва ле о 
пан де ми ји, те да је њи хов ра д у не кој ме ри мо гао да ути-
че на сма ње ње анк си о зно сти и не си гур но сти код јав но сти, 
што је бит но са аспек та спре ча ва ња и кон тро ле па ни ке. Ак-
те ри при ло га су би ва ли ра зно ли ки на сва три ме ди ја. Јед-
на од нај ве ћих раз ли ка ко ју смо при ме ти ли из ме ђу ме ди ја 
из Ср би је и швед ског јав ног сер ви са је сте ви зу ел на об ра да 
при ло га. Ме ди ји у Ср би ји су че сто при ка зи ва ли вој ску, уну-
тра шњост бол ни ца и слич но што је ве ро ват но за циљ има ло 
до дат но за стра ши ва ње јав но сти а све у свр ху мо би ли за ци је 
гра ђа на да се при др жа ва ју про пи са них ме ра. У швед ским 
ме ди ји ма, про гра му јав ног сер ви са, ова кве при зо ре ни смо 
има ли при ли ку да ви ди мо. 

На ша по ла зна прет по став ка би ла је да дру штва са ја ким де-
мо крат ским си сте мом има ју јав не сер ви се ко ји не при стра-
сно и це ло ви то ин фор ми шу гра ђа не и раз ви ја ју плу ра ли зам 
ми шље ња чи ме се ге не ри шу по тен ци ја ли за да љи де мо крат-
ски раз вој и кри тич ко ми шље ње јав но сти. Ово по себ но по-
ста је ва жно у ван ред ним, кри зним си ту а ци ја ма као што је 
би ла си ту а ци ја са пан де ми јом. По твр ду хи по те зе про на ла-
зи мо у ста ти стич ким по да ци ма до би је ни м кван ти та тив ном 
и ква ли та тив ном ана ли зом по сма тра ног узор ка, кон крет но 
ком па ра ци јом ис ку ста ва швед ског и срп ског јав ног сер ви са. 

У Швед ској је, и по ред ве ли ке кри ти ке свет ске јав но сти за 
бла ге ме ре пре до стро жно сти код акут ног ши ре ња смр то но-
сног ви ру са, су штин ски по што ван де мо крат ски си стем до-
но ше ња од лу ке на ни воу др жа ве, ко ји је сав свој ау то ри тет 
до но ше ња од лу ке пре нео у ру ке струч них ли ца и по ли ти ча-
ра ко ји су без по го вор но слу ша ли њи хо ве са ве те апе лу ју ћи 
на свест свих, без ве ли ких ме ра пре до стро жно сти. Швед ски 
јав ни сер вис -СВТ је упра во на чи ном из ве шта ва ња по твр дио 
исти плу ра ли зам, по шту ју ћи пра во свих, а по себ но струч-
них ли ца, епи де ми о ло га  да из не су свој став. У Ср би ји је си-
ту а ци ја ипак би ла не што дру га чи ја. Иа ко су се у пр ви план 
ве ћи ном ста вља ли ста во ви  Кри зног шта ба ко ји су чи ни ла 
углав ном струч на ли ца36, ве ли ко при су ство у при ло зима 

36 Пред сед ни ца кри зног шта ба, Ана Бр на бић је по ли тич ка, а не струч на 
лич ност.
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инфор ма тив них еми си ја су има ли по ли тич ки су бјек ти37, по-
го то во у про гра ми ма РТС-а. Уко ли ко по сма тра мо на ра тив 
и јед ног и дру гог до ми нант ног су бје ка та – Кри зног шта ба 
и по ли ти ча ра, ви ди мо да су они има ли је дин ствен дис курс, 
на сту па ли су са истих по зи ци ја. Су че ље них ми шље ња у том 
сми слу ни је би ло, те је сте чен ути сак да се РТС, иа ко јав ни 
сер вис, на ла зио у слу жби од лу ка и за кљу ча ка ове две ин-
стан це. Ипак, у уво ду смо спо ме ну ли да је за вре ме кри зе 
из ра зи то ва жно да јав ност до би ја ко хе рент не ин фор ма ци је 
јер им то сма њу је не си гур ност. Сто га, не мо же мо у пот пу-
но сти за ме ри ти РТС-у ма њак плу ра ли зма јер би исти мо гао 
у ова квој си ту а ци ји до ве сти до ве ће па ни ке и не си гур но сти. 
Са дру ге стра не, ма њак плу ра ли зма ми шље ња по ста вља пи-
та ње ни воа дис кре пан це из ме ђу ем пи риј ске ствар но сти и 
оно га што нам је пред ста вље но у окви ру Днев ни ка.

Са дру ге стра не те ле ви зи ја Н1 ко ја је гра ди ла и гра ди имиџ 
независног медија ипак ни је у пот пу но сти оправ да ла овај 
епи тет. Ње но не у трал но, фак то граф ско и објек тив но ин-
фор ми са ње о пан де ми ји ко ро на ви ру са ипак је нај ви ше би ло 
ори јен ти са но ка кри ти ци ва же ће вла сти и кри ти ци по ли тич-
ких од лу ка и по ли ти ча ра. Сто га се не мо же ре ћи да је реч 
о не при стра сном ин фор ми са њу гра ђа на. Из вор ин фор ма ци-
ја су нај че шће би ла зва нич на ве ри фи ко ва на те ла – чла но ви 
ре пу блич ког Кри зног шта ба за су зби ја ње за ра зне бо ле сти 
Ковид-19, а као до ми нант ни но си о ци ста во ва о пан де ми ји 
ис ти чу се, на пр вом ме сту, струч на, ком пе тент на ли ца. 

Ка да је у пи та њу ка па ци тет ме ди ја да од ре ђе на и ва жна дру-
штве на пи та ња ста ве на сво ју аген ду и ти ме их ин те гри шу 
у део про грам ског са др жа ја, сва три ме ди ја су у то ку пан-
де ми је по ка за ла сво је ка па ци те те. Ка ко је ван ред но ста ње 
про у зро ко ва но ко ро на ви ру сом сва ка ко од свет ског зна ча ја, 
ни је чуд но што је ова те ма би ла до ми нант на на аген ди. Ипак 
сва ки ме ди ји је кроз из ве шта ва ње о пан де ми ји про вла чио 
и дру ге аген де, чи је се при су ство де таљ ном ана ли зом да ло 
при ме ти ти. Код ме ди ја у Ср би ји, у од ре ђе ним из ве шта ва њи-
ма, ја сно се ви де ла по ли тич ка ко но та ци ја из ве шта ва ња, док 
је код Швед ских ме ди ја би ло је ја сно да се, чим су ме ди ји/
при ло зи ула зи ли у (по ли тич ко-еко ном ска) ин те ре сна по ља, 
ја сно уо ча ва ло вра ћа ње на уста ље не смер ни це и ре а ли за-
ци је при ло га. Из жан ров ско-ре то рич ке пер спек ти ве по сма-
тра ња при ло га, ни је би ло до вољ но се дам да на да би пре део 
(енгл. lan dsca pe) жан ров ских про ме на по стао уоч љив. Кри-
тич ко ми шље ње се по ја ви ло тек ка да је ра сту ћа ста ти сти ка 
акутне кризе, из фа зе два, пре шла у фа зу три – хроничну 

37 Че сто при су ство пред сед ни ка Алек сан дра Ву чи ћа. 
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(енг. chro nic cri sis sta ge)38, ка да је ли ни ја ра ста по че ла да 
стаг ни ра, од но сно опасностпо че ла да де фи ни ше свој обим 
и сна гу на пу шта ју ћи акут ну фа зу. Тек та да је би ло мо гу ће 
до но ше ње не ког ре ал ног за кључ ка, ко јим би се и кри тич ки 
став мо гао ство ри ти. Тај мо ме нат по твр ђу је и Агендасетинг
те о ри ја, ка да су се ме ди ји вра ти ли на сво је стан дард не те ме, 
хва та ју ћи пр ви мо ме нат па да бро ја жр та ва пан де ми је, пре-
стан ка акутнефазе. У Ср би ји је то ја сно био пе ри од отва-
ра ња гра ни ца и из бо ра (у ју ну), док у Швед ској је то би ло 
две не де ље по сле на шег ис тра жи ва ња ка да се ли ни ја ра ста 
обо ле лих и жр та ва, иа ко ве ли ка, ипак по че ла за рав њи ва ти 
(око 20. апри ла), од но сно опа ла на ми ни мум у ју ну. 

Мо же мо да за кљу чи мо да сва ки по је ди нач ни ме ди ји има од-
ре ђе ну аген ду ко јој је на кло њен и ко је се др жи чак и ка да 
је по сре ди кри зно ста ње. Аген де по ста ју ви дљи ви је ка да се 
кри за сти ша, али не мо же мо да за не ма ри мо њи хо во ’про-
вла че ње’ и у са мом пи ку пан де ми је. Нај ма њу тен ден ци ју ка 
сми шље ном упра вља њу ми шље њем и ста во ви ма јав но сти 
по ка зао је швед ски јав ни сер вис, кроз оп ште при су ство плу-
ра ли зма ми шље ња и су че ље них ста во ва. Ова ко кон ци пи ран 
ме ди ји јед не европ ске де мо крат ске зе мље по ка зу је нај ве ћи 
по тен ци јал за раз ви ја ње кри тич ког ми шље ња код гле да ла ца. 
Ср би ја је, са дру ге стра не, да ле ко од то га. Јав ни сер вис РТС 
као и не за ви сна те ле ви зи ја Н1 има ју ја сне аген де ко је на-
ме ћу јав но сти кроз про грам. Док је јав ни сер вис на кло њен 
но си о ци ма др жав не вла сти, те ле ви зи ја Н1 пру жа кон тра те-
жу као опо зи ци о на. Ипак, оба ме ди ја су сна жно по ла ри са-
на, иа ко сва ки на сво ју стра ну, ни је дан уну тар про гра ма не 
при ка зу је ствар ни плу ра ли зам ми шље ња, ни ти по зи ва јав-
ност на кри тич ко раз ми шља ње о раз ли чи тим те ма ма. На по-
сма тра ном узор ку у Ср би ји ни смо сте кли ути сак пот пу но 
не при стра сног, објек тив ног ме ди ја. Чи ни се да је Ср би ја још 
увек да ле ко од зе мље чи ји ТВ про грам има по тен ци јал да 
под стак не јав ност ка раз ви ја њу стра те ги ја кри тич ког раз ми-
шља ња и кри тич ког ми шље ња као по ла зне тач ке за чи та ње 
ме диј ског тек ста.
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Abstract

In March 2020, a state of emergency was declared worldwide as a result 
of the rapid spread of COVID-19. In Serbia, this led to strict preventive 
measures (curfew). In Sweden, such measures were not taken, but the 
system relied on personal responsibility of each individual, instead. 
In emergency situations, the media gain great importance as a source 
of information, and as such have the ability to alleviate or worsen the 
insecurity that the public feels, which can further contribute to the 
moral panic. In order to determine the potential of electronic media 
for informing citizens and encouraging critical thinking (during an 
emergency situation), we have explored rhetorical strategies and their 
potential for afrming the pluralism of views. The subject of research 
were broadcasting practices of three TV stations: two public media 
services (Radio Television of Serbia and Swedish Television) and 
one cable TV from Serbia (N1). By method of content analysis, we 
have come to a conclusion that all three media provided viewers with 
comprehensive, coherent and verified information. During the analysed 
period, the media in Serbia almost doubled the duration of their news 
programs, which gives an impression of non-selectivity and a desire to 
prove maximum coverage on all topics. On the other hand, SVT was 
consistent in the duration and scope of news programs. The way in 
which events were presented was mainly characterized by objectivity, 
although the Serbian public service also displayed a tendency towards 
intimidation. The biggest diferences were noticed in terms of pluralism 
of views, since it was much more present in the programs of the Swedish 
public service and cable television (N1) than in the Serbian public 
service television programs. One of the rhetoric specifics in the way 
how N1 was presenting the news is discrediting the current political 

leadership and the decisions they have made. 

Key words: COVID19, media, critical thinking, RTS, N1, SVT,  
reporting




