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САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧ

ИНФОТЕЈМЕНТ У ЦЕНТРАЛНИМ 
ИНФОРМАТИВНИМ ЕМИСИЈАМА

НАЈГЛЕДАНИЈИХ НАЦИОНАЛНИХ ЕМИТЕРА У СРБИЈИ2

АПСТРАКТ. Основни циљ овог истраживања је да се утврди заступљеност елемена-

та инфотејмента у главним информативним емисијама на Јавном сер-

вису Србије, РТС-у и на две комерцијалне телевизије: најгледанијој

приватној телевизији – Пинк и Телевизији Б92, али и разлика у коли-

чини његове заступљености. „Инфотејмент” је енглеска сложеница

којом се означава феномен везан за телевизију, радио, а касније и но-

вине. Овај медијски феномен није нова појава, али је свој масовни про-

дор у медијске садржаје доживео у условима тржишне конкуренције.

Настао је у намери да се и информативни програм учини популарни-

јим да би се придобили оглашивачи који плаћају рекламно време и од

којих зависе комерцијални медији. Методе које су коришћене у истра-

живању јесу квалитативна (анализа дискурса) и квантитативна (анали-

за садржаја). Анализа података је показала да постоји разлика у ин-

формативном програму РТС-а, највише у односу на ТВ Пинк, у погледу

заступљености инфозабаве, а донекле и у односу на ТВ Б92. Овај рад,

поред значаја истраживања које треба да покаже какво је стање инфор-

мативног програма на најгледанијим српским националним телеви-

зијама, пружа и теоријски допринос у разумевању проблема инфотеј-

мента. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: инфотејмент, телевизија, огласи, вести, медији.

1 dejana_nesic@yahoo.com
2 Ра/ је 2римљен 9. а2рила 2014, а 2рихваћен за о@јављивање на сасCанку Ре/акције З@орника

о/ржаном 21. маја 2014.
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Било @и нео@ично ка/а @и неко 2омислио /а је Поро�ица Со
рано3

у сCвари емисија весCи. Са сCановишCа сCварања, жанр весCи сли-
чан је жанру за@аве, јер и је/ан и /руVи 2о/разумевају 2ричање
2риче (Тurow, 2012, сCр. 91).  Ми не мислимо чесCо о весCима на
Cај начин, ма/а @и @ило веома корисно размоCриCи Cу 2осCавку.
У сCвари, /руVи 2роVрами цр2е велики @рој и/еја из весCи. Илу-
сCрације ра/и, серија Cелевизијске мреже Ен-Би-Си (NBC), Ре� и
закон, Cвр/и /а су њени сценарији „2ресликани из весCи” (Тurow,
2012, сCр. 91). Већ и на овом 2римеру уочавамо Cу замаVљеносC
2рисуCну између реалноV свеCа и оноV, фикCивноV, који нам сCва-
рају ме/ији.

СCално усавршавање елекCронских ме/ија /оноси и нове на-
чине 2ласирања информација, а све са циљем /а се освоји и за/р-
жи ау/иCоријум. Са 2ојавом инCернеCа, весCи су 2осCале све2ри-
суCне на Vло@алном нивоу, /ок је са ка@ловском и саCелиCском
Cелевизијом /ошло /о вишеV сCе2ена с2ецијализације. Гле/аоци
/анас моVу /а осCану цео /ан уз само је/ан канал, @ез 2оCре@е /а
@аце и леCимичан 2оVле/ на весCи  /ана или, ако Cо желе, /а Vле-
/ају све весCи. Како су информаCивне емисије, на све усиCње-
нијем CржишCу, 2осCале све /уже и све више оријенCисане на
2оCре@е својих конзуменаCа, Cако је и разлика између информа-
Cивних и за@авних 2роVрама 2осCала нео/ређенија. ЗаCо се усре/
уо@ичајених информаCивних емисија све чешће моVу наћи с2о-
Cови фиCнеса или о/ржавања кон/иције, кулинарсCва, 2а чак и
хороско2а, о/носно различиCи лаки са/ржаји који се @оре за сво-
је минуCе у 2роVрамима (Boyd, 2002, сCр.180). ТржишCе весCи све
више се комерцијализује, а Cра/иционално новинарсCво је 2ри-
нуђено /а се мо/ернизује, јер Vу@и 2ривилеVован сCаCус, који му
је 2ружао /ржавни моно2ол вековима Vа шCиCећи о/ конкуренC-
носCи. Сврха новинарсCва и /аље је 2ружање информација свим
Vрађанима. МеђуCим, @рзина, Cехника и каракCер мењају се у
скла/у са захCевима новоV /рушCва. Пу@лика се све више фраV-
менCизује у смеру ин/иви/уализације, за@аве и хе/онизма, 2а
новинарсCво 2о2рима о@лике инфоCејменCа (ин/усCрије меких
весCи).4 „Тако се човек 2оCврђује као хомо а�оранс, @иће које се ра-

3 Поро/ица Со2рано (енVл. The Sopranos) је чувена америчка Cелевизијска се-
рија о мафијашкој 2оро/ици, емиCована на Ха-Бе-О (HBO) Cелевизији, у 2е-
рио/у о/ 10. јануара 1999. /о 10. јуна 2007. Vо/ине. Главни лик Cумачи Џејмс
Ган/олфини.
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/ује и ужива у @лаVо/еCима вавилонске Cржнице на којој се креа-
Cивним масме/ијским сликама ну/е различиCе навике, сCавови,
2онашања и мо/ели вре/носCи” (ЈевCовић, 2008, сCр. 112). Јављају
се хи@ри/ни формаCи Cелевизијских 2роVрама у којима се еми-
сије оз@иљноV са/ржаја, као шCо су весCи или 2олиCичке /е@аCе,
мешају с лаким о@лицима варијеCскоV Cи2а. „ИнформаCивни
2роVрам се заснива на изражено Cа@лои/ном конце2Cу, V/е се на-
Vлашава оно шCо је сензационално и чу/овишно, а с 2роVрама се
уклања исCраживачко новинарсCво које захCева /осCа новца и
времена” (Телевизија у Евро2и, 2005, сCр. 72). Ме/ијски 2ослени-
ци који ра/е у о@ласCима за@аве, весCи и о@разовања ис2иCују
вре/носC хи@ри/изације како @и 2омоћу ње 2ривукли и за/ржа-
ли 2у@лику. У ин/усCрији масовних ме/ија изузеCно је цењена
вешCина коришћења жанрова и њихових формула за сCварање
маCеријала који 2у@лика воли (Bertrand, 2009). Како 2римећује
Кло/ Жан БерCран (Claude-Jean Bertrand) Vраница између нови-
нарсCва и за@аве ника/а није @ила јасна и 2осCаје све нејаснија:
2о2уларна шCам2а о/увек је @ила с2ремна /а разоно/и, /ок, /а-
нас, мноVи комерцијални ме/ији већину својих 2роизво/а 2ре/-
сCављају као „шоу-@изнис”. НовинарсCво се о/енуло аCракCив-
није, 2онека/ и скан/алозно. Нека 2рекла2ања су неиз@ежна:
весCи моVу @иCи занимљиве, а и2ак неважне; и о@раCно, за@ава
може мноVо CоVа /а 2о/учи. О@а Cи2а ме/ија о@ез@еђују знање и
е/укацију – и нео2хо/но је /а ваљано служе јавносCи. Али не @и
Cре@ало /а @у/е замене око њихових /омена. Циљеви им се раз-
ликују; 2рецизна и корисна весC с је/не сCране и, с /руVе, разоно-
/а која не наноси шCеCу ни 2оје/инцу ни /рушCву. Тешко /а 2ра-
вила 2осCу2ања моVу @иCи исCовеCна. Главне криCике за@ављач-
ким ме/ијима су у /омену о2Cуж@и за 2ромовисање Vлу2осCи,
вулVарносCи и @аналносCи; за равно/ушносC 2рема инCелекCу и
есCеCици; за нуђење изо@личене слике свеCа; за фун/аменCални
неморал (Bertrand, 2009). БерCран (Bertrand) наво/и /а с2орC
2ри2а/а колико /омену информација Cолико и /омену за@аве.
АуCор СCјуарC Прајс (Price, 2011, сCр. 635–636) указује на инCерну
Би-Би-Сијеву (BBC) сCу/ију из 1997. Vо/ине која је изазвала за@ри-
нуCосC њеVовоV руково/сCва, јер оз@иљне свеCске Cеме, као шCо
су 2ривре/а, Vла/ или раCови, као /а осCављају сла@ уCисак, осим
ако начин њиховоV 2ре/сCављања није „Cривијално”. Два ас2ек-

4 Меке весCи се „хране” сензационализмом, живоCом славних и не/осCи-
жних осо@а, и, шCо је 2осе@но важно, за разлику о/ Cвр/их весCи, нису оVра-
ничене временом.
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Cа 2ро@лема оVле/ају се у 2иCању са/ржаја, који је /анас у о2Cи-
цају у информаCивним @илCенима и новинама, и 2резенCацији,
која се 2ак оVле/а у чињеници /а су информаCивни формаCи 2о-
сCали неформалнији. У извешCају Би-Би-Сија (BBC) 2римећује се
/а Vру2е са /на /рушCвене лесCвице Cраже за@аву, а не информа-
цију. КоменCаCоре ме/ија 2о2уC ре2орCера Гар/ијана, Николаса
Фрејзера (Phraiser 2рема Price, 2011, сCр. 634), узнемирава и/еја
шCо оз@иљно новинарсCво каракCеришу све нижи новинарски
сCан/ар/и и „ис2разносC савремених ме/ија” (ви/еCи њеVов
чланак о/ 2. јуна 1997). „Тривиjaлизацију” весCи 2римећује и Бо@
Френклин (Franclin 2рема Price, 2011), јер су оне 2роизво/ који се
2ро/аје на CржишCу. Френклин указује на Cо /а „информаCивни
ме/ији све више 2осCају /ео ин/усCрије за@аве” (2рема Price,
2011, сCр. 638). Позицију весCи у оквиру CржишCа за@аве више
о/ређује њихов сCаCус ро@е неVо сCе2ен њихове „оз@иљносCи”.
Дакле, /олазимо на 2озицију /а је Cешко 2овући јасну линију из-
међу сCварних весCи и CривијалносCи.

ИНФОРМАТИВНИ ПРОГРАМ

Основне функције масме/ија јесу: информаCивна (у2ознавање
с /оVађајима и њиховим акCерима); коменCаCорска (формирање
јавноV мњења); оријенCацијска (/рушCвено о@разовање или со-
цијализација) и рекреаCивна (за@ава и о2ушCање) (Ра/ојковић,
СCојковић, 2004, сCр. 41). У2ркос меCо/олошкој 2реC2осCавци /а
наве/ене функције масме/ија /елују изоловано, оне /елују си-
мулCано, а зависно о/ самоV масме/ија и 2орука, моVуће је уочи-
Cи CренуCну или Cрајну /оминанCносC неке о/ ових функција.

ИнформаCивна функција ме/ија масовноV комуницирања
осCварује се 2осре/овањем 2орука о акCуелним /оVађајима, 2оја-
вама или сCањима из социјалноV живоCа, реци2ијенCима (чиCао-
цима, слушаоцима и/или Vле/аоцима), који о њима нишCа, мало
или не/овољно знају. АCри@уC акCуелносCи 2оруке 2ресу/ан је за
осCваривање информаCивне функције масме/ија у савременом
/рушCву, у којем риCам 2оје/иначноV и заје/ничкоV живоCа у ве-
ликој мери о/ређују масме/ији (МилеCић, 2008). ИнформаCивни
2роVрам на Cелевизији је ску2 свих емисија, о/носно /елова 2ро-
Vрама неке ТВ сCанице или мреже, чија је Vлавна сврха информи-
сање Vле/алаца о акCуелним /оVађајима. При2рема се на разли-
чиCе начине у са/ржинским, али и временским о/ре/ницама; о/
Cзв. хе/ова или најважнијих весCи /ана у Cрајању о/ /ва минуCа,
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/о не2реки/ноV емиCовања весCи Cоком 24 часа /невно (Boyd,
2002, сCр. 180). Главни и најчешћи о@лик информаCивноV 2роVра-
ма јесCе емисија Cелевизијских весCи која Cраје о/ неколико ми-
нуCа (@лок @лиц весCи – о@ично Cелевизијска весC Cраје о/ 30 се-
кун/и /о Cри минуCа) /о саC времена и /уже (ТВ /невник), а која
се на 2роVраму емиCује свакоV /ана у Cачно о/ређеном Cермину,
најчешће /ва или Cри 2уCа. Поре/ ТВ весCи, /ео информаCивноV
2роVрама моVу @иCи и Cзв. информаCивно-2олиCички маVазини
који се емиCују у /ужим размацима (је/ном не/ељно или је/ном
месечно), Cок-шоу емисије чији се VосCи @аве акCуелним Cемама,
као и Cелевизијски или филмски /окуменCарци везани за акCу-
елне Cеме. Тен/енција је оз@иљних ме/ијских кућа /а у свој ин-
формаCивни 2роVрам уврсCе и исCраживачке серијале који се @а-
ве 2оза/ином 2олиCичких афера и осCалих /рушCвено важних
2иCања, 2о2уC 2ро@лемаCичних 2риваCизација, сумњивоV 2о-
словања јавних 2ре/узећа и сличних Cема о/ /рушCвеноV зна-
чаја. У свеCу, о/ 1980-их, расCе @рој с2ецијализованих информа-
Cивних канала чији је целоку2ни 2роVрам искључиво информа-
Cивне 2риро/е, а као нај2ознаCији 2ример узима се Си-Ен-Ен
(CNN). Он је нека врсCа инCерфон сервиса за свеCске ли/ере који
емиCује весCи 2уCем саCелиCа. У Cешкој @ици за месCо на ме/иј-
ском не@у су још Би-Би-Си Ворл/ (BBC World)  и Скај Ти-Ви Њуз
(Sky TV News), који се налазе у БриCанији, 2окривајући 24 часа
/невно /оVађаје широм Евро2е. У СвеCској служ@и Би-Би-Сија, 24
часа /невно, се/ам /ана у не/ељи, из више о/ /весCа земаља све-
Cа о@рађују се весCи (Boyd, 2002, сCр. 186). 

ДНЕВНИК – ЦЕНТРАЛНА ИНФОРМАТИВНА ЕМИСИЈА

ТВ Дневник је ценCрална информаCивна Cелевизијска емисија
колажноV каракCера, сачињена о/ снимљених и монCираних ре-
2орCажа, извешCаја, инCервјуа и 2рилоVа различиCих Cема, који
се смењују са живим сеVменCима (н2р. најавама из сCу/ија,
укључењима уживо). Ток и минуCажа емисије су Cра/иционално
о/ређени. Емисија о@ухваCа 2реVле/е весCи 2рема сле/ећем ра-
с2оре/у: весC /ана, осCале најважније весCи, /омаће весCи, /ру-
шCво и економија, весCи из свеCа, весCи из кулCуре и умеCносCи,
с2орCски @лок и временску 2роVнозу. За/аCак информаCивних
емисија или /невника јесCе /а о@ез@е/е шири уви/ у /невна /е-
шавања или информације, резимирајући најважније весCи /ана.
Уо@ичајено је /а Cакве информаCивне емисије ко/ нас Cрају око
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30 минуCа, /ок је на анVло-саксонском 2о/ручју њихово Cрајање
између 20 и 60 минуCа. Прилози су /ужи, /ају исцр2није и /еCаљ-
није информације у2оC2уњене снимљеним маCеријалом, илу-
сCрацијама и Vрафикама, или су у форми извешCаја с месCа /оVа-
ђаја. Да @и се емисија о@оVаCила, чесCо се 2ри@еVава у@ацивању
краћих 2рилоVа. Уколико 2роVрам Cек Cре@а /а освоји Vле/али-
шCе, нај2ре се мора 2рофилисаCи 2роVрамска оријенCација, а за-
Cим је нео2хо/но 2овесCи рачуна и о о/носу различиCоV маCе-
ријала. Анализирајући разлику између /ва основна Cи2а елек-
Cронских ме/ија, 2риваCних и јавних, CеореCичар Денис Меквејл
(Denis MacQuail) наVлашава: 

„Ти2ична лоVика конкуренCских (2риваCних) масовних ме/ија
је /а ну/е селекCиван, ’сензационалан’ и сумаран 2реVле/ весCи и
мишљења. Мало је вероваCно /а ће расCи шансе за оCварање ин-
формисане /е@аCе и /а ће већина Vрађана у њој учесCвоваCи или
@арем 2осCаCи свесна њеноV /оVађања” (Mac Quail, 1994, сCр. 128).

У 2оVле/у јавних сервиса сCвари сCоје /руVачије. 

„Ра/ио-Cелевизијски сисCеми који су основани о/ јавносCи и о/
ње финансирани и конCролисани, имају 2осе@не о@авезе у 2оVле/у
са/ржаја. У информаCивној 2ону/и они морају, више неVо /руVи,
/а @у/у уравноCежени, не2рисCрасни, о@јекCивни. У великом @роју
/ржава, 2у@лика, и 2осле 2ојаве 2риваCних емиCера, очекује /а јој
јавни ра/ио и Cелевизија нај@рже, најком2леCније и нај2рофесио-
налније /онесу најакCуелније информације” (Вељановски, 2005,
сCр. 56). 

ТЕОРИЈСКЕ ОДРЕДНИЦЕ ИНФОТЕЈМЕНТА

Хи@ри/не ме/ијске форме, које се условно моVу назваCи за@ав-
ним жанровима, 2осе@но су својсCвене елекCронским масме/и-
јима, нарочиCо Cелевизији. Телевизијски с2екCакл, као Cелеви-
зији иманенCна форма 2оруке, 2осре/ована у реалном времену
(/ирекCан 2ренос), заCим снимљени са/ржаји 2о2уC серијала,
квизова, скривених камера иC/., нису ни само информаCивни, ни
само за@авни, ниCи су само о@разовни са/ржаји, већ, исCовреме-
но, они су све Cо уз наVлашену /исCракCивносC. Не2осре/на 2о-
сле/ица су 2оруке ком2оноване у Cзв. инфоCејменC5 (неолоVизам

5 Израз је 2рви 2уC у2оCре@љен 1974. Vо/ине у називу ску2а који су орVанизо-
вали 2ре/сCавници универзиCеCа, ра/ио и ТВ сCаница у САД /а @и означили
везу између информаCивних и за@авних са/ржаја у ра/ијским и Cелевизиј-
ским 2роVрамима.
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2реузеC из енVлескоV језика насCао о/ речи information = информа-
ција и entertainment = за@ава), жанровски о@разац у којем се Vу@и
разлика између чињеница и фикције. Ти2ичан 2ример оваквих
са/ржаја су Cзв. Cок-шоу емисије у којима се аVреVирају класични
новинарски (2оје/иначни или Vру2ни инCервју) жанрови са
есCеCским 2орукама (музика), не2осре/ним (2у@лика у сCу/ију)
и 2осре/ним (конCакC са слушаоцима/Vле/аоцима) Vру2ним ко-
муницирањем (МилеCић, 2008, сCр. 20). 

ИнфоCејменC је ме/ијски са/ржај или 2роVрам заснован на ин-
формацијама, који Cакође укључује за@авни са/ржај у насCојању
/а 2ри/о@ије 2о2уларносC 2у@лике и 2оCрошача.6 Реч је о 2роVра-
му који је мешавина весCи и за@авних сеVменаCа 2о2уC инCер-
вјуа, коменCара и 2риказа, а Cермин је уVлавном ос2оравајући.7 

У 2озиCивном смислу се 2о/ инфоCејменCом8 2о/разумевају
Cен/енције савремених ме/ија /а се весCи и информаCивни са/-
ржаји 2резенCују на ау/ио-визуелно аCракCиван, о/носно „за@а-
ван” начин. У неVаCивном смислу се 2о/ Cиме 2о/разумева уре-
ђивачка 2олиCика која инсисCира на „2о2уларним” и „аCракCив-
ним” Cемама као шCо су црна хроника, Cрачеви из живоCа се-
ле@риCија и сл., насу2роC важним Cемама из 2олиCике, еконо-
мије и кулCуре. У већини случајева се 2о/ инфоCејменCом 2о/ра-
зумева ово /руVо, иако 2осCоје 2римери ме/ијских кућа које се
оCворено /екларишу као оријенCисане на инфоCејменC. Неке о/
2римера 2ре/сCављају Телевизија Прва у Ср@ији или Ер-Те-Ел
(RTL) Телевизија у ХрваCској.

Савремена, нарочиCо комерцијална Cелевизија, 2роVрамски је
усмерена ка инфоCејменCу, мешавини свеCа информације и за@а-
ве, /ок су е/укаCивна и кулCурна функције ТВ занемарене. „Теле-
визијски екран је /анас 2осCао нека врсCа НарцисовоV оVле/ала, а
Cелевизија месCо нарцисои/не еVзи@иције” (Bourdieu, 2000 , сCр.
5). АуCорка Дивна Вуксановић (Вуксановић, 2013) у2озорава /а је

6 ИнфоCејменC не Cре@а 2оисCовећиваCи са инфоCизменCом (infotisement),
који је форма оVласа. У инфоCејменCу јављају се и /руVи ме/ијски 2ро/укCи:
инфомршал (infomercial), е/уCејменC (edutainment) иC/.

7 Може се о/носиCи и на Wе@ сајC са/ржај или неку /руVу ме/ијску 2резенCа-
цију која ком@инује информацију са за@авом. Већина /анашњих 2о2улар-
них Cелевизијских 2роVрама заснованих на чињеницама, какав је The
Animal Planet канал, моVао @и @иCи класификован као инфоCejменC.

8 Такође се назива и /окуCејменCом (docutainment) шCо указује на Cо /а је
о/ређени /ео CоV 2роVрама уCемељен на чињеницама, а /руVи заснован на
за@ави.
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захваљујући развоју ме/ијске ин/усCрије и свеCа с2екCакла, уло-
Vа ме/ија /анас све/ена на је/ну /имензију – на свеC инфоCеј-
менCа. Бојазан која 2роисCиче из криCичкоV саVле/авања сржи
ме/ијске сцене у Ср@ији је,  /а је мож/а и ово /рушCво ухваћено у
замке Cа@лои/изоване инфоза@аве.

ИСТОРИЈСКО ЈАВЉАЊЕ ИНФОТEJМЕНТА

Окончање /ржавноV моно2ола и вла/ине конCроле на/ евро2-
ском ра/ио/ифузијом раних осам/есеCих Vо/ина XX века /о2ри-
нело је развоју ме/ија, али их је за/есила све већа комерцијали-
зација и конценCрација власнишCва. ДереVулацијом они @ивају
изложени 2ринци2у Cржишне конкуренције и 2релазе на 2ро-
фиCну 2ро/укцију, којом се усCановљава 2осе@ан о/нос комер-
цијалних Cелевизија са оVлашивачима о/ којих зависе. (ОVлаши-
вачи 2ре/сCављају извор 2рихо/а комерцијалних емиCера, а са
/руVе сCране имају инCерес /а своје 2роизво/е 2ро/ају њиховој
2у@лици). КриCеријум рејCинVа намеће се као им2ераCив сCвара-
оцима CелевизијскоV 2роVрама, јер се само Cако 2ри/о@ијају
оVлашивачи. У свеCлу свих ових 2роцеса и 2ојава, инфоCејменC
улази масовно у ме/ијске са/ржаје. Овај ме/ијски 2ро/укC наме-
њен је 2ривлачењу широкоV ау/иCоријума. Како Cа@лои/ни са/р-
жаји 2ривлаче широку 2у@лику, ме/ијски са/ржаји наVињу Cа-
@лои/изацији, која је 2осле/ица инсCруменCализације ме/ијске
2ро/укције у комерцијалне сврхе.

ОСНИВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ ТЕЛЕВИЗИЈА – РТС, Б92 И ПИНК

Радио-Tелевизија Србије (РТС)   је национална ме/ијска кућа,
чији је информаCивни 2роVрам (Дневник, ВесCи, ЈуCарњи и Бео-
Vра/ски 2роVрам, „Ово је Ср@ија”, /е@аCне и с2ецијализоване
емисије) најVле/анији у Ср@ији, а ДруVи Дневник свих 2еC /еце-
нија најVле/анија информаCивна емисија у земљи. 

Телевизија Б92  је комерцијални емиCер основан 2000, а о/ 2006.
Vо/ине има националну фреквенцију. ИнформаCивни 2роVрам
сасCоји се о/ ТВ /уела, информаCивних емисија намењених ак-
CуелносCима, као и исCраживачких серијала. СвакоVа /ана, у че-
Cири Cермина емиCује се емисија ВесCи, а на информаCивном ка-
налу Б92 Инфо, на сваких саC времена.
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Телевизија Пинк је основана 1994, а националну фреквенцију
/о@ила је 2006. Vо/ине. ИнформаCивна ре/акција је насCала 2000.
Vо/ине. На 2очеCку је информаCивни 2роVрам /еловао кроз Ин-
фо-Cо2, /а @и се2Cем@ра 2005. из ове ре/акције 2роизашао Нацио-
нални /невник. 

ПОДЕЛА ВЕСТИ

КриCеријум 2о/еле који је о/ сушCинске важносCи за овај ра/ за-
снива се на 2о/ели весCи на „Cешке” и „лаке”.9 Тешке вес�и су оне
које љу/и називају о@ично весCима. То је извешCавање из 2рве
руке о @иCкама, ску2шCинском изVласавању закона, /еCаљима
некоV шумскоV 2ожара. У новинарској 2ракси корисCе се чеCири
мерила: 2равовременосC, нео@ичносC, суко@ и @лискосC. ДоVађај
који о/Vовара само је/ном о/ ових мерила, 2о свој 2рилици, не
@и @ио 2рихваћен као Cешка весC. ШCо већи @рој ових мерила о/-
Vовара неком /оVађају, већа је вероваCноћа /а ће Vа новинари
2окриваCи (Тurow, 2012, сCр. 93).10 Лаке вес�и. Новинари уVлавном
смаCрају /а су Cешке весCи месCо за о@јекCивно, Cачно и уравно-
Cежено извешCавање, са веома мало (или нимало) коменCара,
али исCовремено они верују /а су лаке весCи о@ласC у којој се мо-
Vу 2риказаCи извешCачева мишљења и наклоносCи. Као шCо и са-
мо име Vовори, ово су весCи за које новинари смаCрају /а немају
криCичну важносC Cешких весCи, али /а и2ак моVу /а 2ривуку
/о@ар /ео ау/иCоријума. КулинарсCво, чланци о нај@ољем начи-
ну /а очисCиCе снеV и /а се не ушинеCе, ви/ео-сCорије о сCу/ен-
Cима који с2ремају неки 2озоришни кома/ или ресиCал – Cо су
све са/ржаји које новинари смаCрају лаким весCима. ДруVи на-
зив за ове весCи је 2риче о љу/има (Тurow, 2012, сCр. 97). 

9 У лиCераCури је 2рисуCна и 2о/ела весCи на Cвр/е и меке, као и на „хар/”
(hard) и „софC” (soft) весCи, шCо има и/енCичан смисао као и 2о/ела на Cе-
шке и лаке,  која ће на/аље @иCи коришћена у CексCу.

10 ПравовременосC: /оVађај који је Cешка весC морао се /оVо/иCи у не2осре/ној
2рошлосCи – Cи2ично 2реCхо/ноV /ана или слично; Нео@ичносC: Cешке ве-
сCи о/носе се на оно шCо већина смаCра нео@ичним; Суко@ – @иCке између
су2роCсCављених сCрана – чесCо су у сре/ишCу Cешких весCи. То моVу @иCи:
физички суко@и; раCови или кафанске Cуче; вер@ални: суко@ између 2осла-
ника у ску2шCини; су/ар човека и 2риро/е (2ожар или нека /руVа елемен-
Cарна не2оVо/а; @лискосC /оVађаја: шCо је месCо /оVађаја @лиже, већа је веро-
ваCноћа /а ће @иCи смаCран Cешком вешћу. БлискосC може значиCи Vео-
Vрафску или 2сихолошку @лискосC. Психолошки @лизак /оVађај је онај са
којим 2у@лика има неку везу, чак и ка/а је физички у/аљен.
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МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР РАДА

ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ЗНАЧАЈ ИСТРАЖИВАЊА

Пре/меC исCраживања овоV ра/а је засCу2љеносC елеменаCа ин-
фоCејменCа (инфоза@аве) у Vлавним информаCивним емисијама
на РТС-у, Телевизији Б92 и Телевизији Пинк. Циљ исCраживања је
уCвр/иCи /а ли 2осCоји и колика је разлика у засCу2љеносCи ин-
фоCејменCа на Јавном сервису и на /руVе /ве комерцијалне Cеле-
визије: Б92 и Пинку. Значај овоV исCраживања је у Cоме шCо им-
2лицира /а информаCивни 2роVрам Vу@и своју основну вокацију
и /а 2о/леже им2ераCивима ме/ијскоV CржишCа и комерцијал-
ној лоVици, чији је 2оказаCељ инфоCејменC. Овај значај 2роизла-
зи из чињенице /а Јавном ме/ијском сервису, РТС-у, 2ри2а/а
изузеCно значајна улоVа у формирању 2олиCички о/VоворноV 2о-
нашања Vрађана. УCолико, ово исCраживање @и моVло имаCи ка-
ко Cеоријски Cако и 2ракCични /о2ринос у расвеCљавању је/ноV
@иCноV 2иCања свакоV /емокраCскоV, 2а Cако и нашеV /рушCва.

ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА

Општа хипотеза истраживања: ПосCоји значајна разлика у
засCу2љеносCи елеменаCа инфоCејменCа (инфоза@аве) у Vлавним
информаCивним емисијама: РТС-овом „Дневнику”, ВесCима на
Б92 и „Националном Дневнику” на ТВ Пинк-у.

Посебне хипотезе: 1) У све Cри исCраживане емисије 2рисуCне
су и „Cешке” весCи осим „лаких” весCи.11 (Ин/икаCори су наве/е-
ни у фусноCама), 2) Не 2осCоје значајније разлике у у2оCре@и не-
формалноV језика 2резенCера у „Дневнику”, „ВесCима” Б92 и
„Националном Дневнику”. 12

11 – ЗасCу2љеносC весCи које с2а/ају у „црну хронику” у „Дневнику”, ВесCима
Б92 и „Националном Дневнику” у о/носу на уку2ан @рој оз@иљних весCи.

– ЗасCу2љеносC информација о селе@риCијима у о/носу на уку2ан @рој „Cе-
шких” весCи.

– Пре/сCављање 2олиCичара као 2риваCних личносCи (2ерсонализација).

– ЗасCу2љеносC весCи о „живоCу о@ичних љу/и”.
12 Ин/икаCор: у2оCре@а неформалноV сCила 2онашања у међусо@ном о/носу

2рофесионалних акCера ових емисија.
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МЕТОДИ, ТЕХНИКЕ И ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА

У исCраживању је коришћена анализа са/ржаја (кванCиCаCивна и
квалиCаCивна) и ком2араCивно-аналиCички меCо/. Анализа /ис-
курса назив је за низ различиCих 2рисCу2а у 2роучавању некоV
ем2иријскоV маCеријала (CексC, слика, вер@ални, невер@ални Vо-
вор) који су се развили из различиCих Cеоријских Cра/иција и
/исци2линарних 2о/ручја. У Cеорији не 2осCоји је/на је/инсCве-
на „анализа /искурса”, већ мноVо различиCих сCилова анализе
који се зову је/ним именом. Заје/ничко свим анализама је /а о/-
@ацују уо@ичајено схваCање /а је језик (вер@ални, невер@ални,
визуелни) само неуCрално сре/сCво изражавања, већ Vа 2осма-
Cрају као ценCрално о@ележје за консCрукцију /рушCвене сCвар-
носCи. На самом крају, ком2араCивним меCо/ом, у2оређују се
/о@ијени резулCаCи за Cри Cелевизије, /о којих се /ошло 2риме-
ном меCо/а (квалиCаCивне и кванCиCаCивне) анализе са/ржаја,
након чеVа ће хи2оCезе @иCи 2оCврђене, или о2оврVнуCе.

УЗОРАК ИСТРАЖИВАЊА

ИсCраживање је о@ављено на узорку ви/ео за2иса ценCралних
информаCивних емисија које су се емиCовале на РТС–у, Б92 и
Пинк-у Cоком Cри узасCо2на ра/на /ана у 2ерио/у о/ 18. /о 20. ју-
на 2013. Vо/ине. Као је/иница анализе коришћене су 2оје/иначне
емисије ових серијала. Основни начин 2ри@ављања маCеријала
јесCе снимање ау/ио-визуелноV маCеријала.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА (КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА)

ЗАСТУПЉЕНОСТ „ЛАКИХ” И „ТЕШКИХ” ВЕСТИ У „ДНЕВНИКУ” РТС-А, 
ВЕСТИМА Б92 И „НАЦИОНАЛНОМ ДНЕВНИКУ” ПИНК-А

У Cри анализирана /ана (18.6.2013, 19.6.2103. и 20.6.2013. Vо/.) 2ри-
казано је /евеC Vлавних информаCивних емисија на ове Cри Cеле-
визије. Анализиране су емисије Дневника @ез ру@рике с2орCа и
временске 2роVнозе.
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Aнализа информаCивне емисије емиCоване у Cри анализирана
/ана 2оказала је /а су „Cешке” весCи /оминирале Дневником.
Број 2рилоVа у Дневнику креCао се о/ 17 /о 20, а @рој „лаких” ве-
сCи није 2ремашио 3 (Cа@ела 1).

Уви/ом у /еCаљнију засCу2љеносC „лаких” весCи (Cа@ела 2) ви/и
се /а су у Дневнику @иле засCу2љене 2о је/на весC из црне хрони-
ке, /руVоV и CрећеV /ана анализе, и је/на весC о славнима CрећеV
/ана. ВесCи о 2олиCичарима као 2риваCним личносCима није @и-
ло, а засCу2љеније су @иле весCи „о живоCу о@ичних љу/и”: је/на
весC /руVоV и /ве CрећеV /ана анализе. У ру@рике кулCуре, с2орCа
и времена „2ро/ирале” су инфоCејменC весCи, VоCово свакоV /ана
2о је/на.

ДНЕВНИК 18.6.2013. 19.6.2013. 20.6.2013.

TEШКЕ ВЕСТИ 16 14 18

ЛАКЕ ВЕСТИ 2 3 2

УКУПНО 18 17 20

ТАБЕЛА 1: ЗАСТУПЉЕНОСТ „ТЕШКИХ” И „ЛАКИХ” ВЕСТИ У ДНЕВНИКУ РТС-А (THE COVERAGE OF „HARD” 
AND „SOFT” NEWS IN CENTRAL NEWS PROGRAM OF RADIO TELEVISION OF SERBIA)

ДНЕВНИК РТС-А 18.6.2013. 19.6.2013. 20.6.2013. УКУПНО  (%)

ЦРНА ХРОНИКА 1 1 0 2 18,18

СЕЛЕБРИТИЗ (CELEBRITIES) 0 0 1 1 9,09

ПОЛИТИЧАРИ КАО „ПРИВАТНЕ 
ЛИЧНОСТИ”: ПЕРСОНИФИКАЦИЈА

0 0 0 0 0

„О ЖИВОТУ ОБИЧНИХ ЉУДИ” 0 1 2 3 27,27

КУЛТУРА, СПОРТ, ВРЕМЕНСКА 
ПРОГНОЗА

3(1,1,1) 2(1,1,0) 3(1,1,1) 7(2,3,2) 63,63

УКУПНО 4 4 6 13 100

ТАБЕЛА 2: ЗАСТУПЉЕНОСТ „ЛАКИХ” ВЕСТИ У „ДНЕВНИКУ” РТС-А ЗА АНАЛИЗИРАНА ТРИ ДАНА. 
(THE COVERAGE OF „SOFT” NEWS IN CENTRAL NEWS PROGRAM OF RADIO TELEVISION OF SERBIA IN 
THE ANALYSIS OF THREE DAYS)
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У ВесCима Б92 у Cри анализирана /ана (Cа@ела 3) @рој 2рилоVа је
@ио 12–13. Такозваних „лаких” весCи је @ило 2о Cри, а само је/ан
овакав 2рилоV нашао се у ВесCима CрећеV /ана, ка/а је уку2но @и-
ло 16 2рилоVа.

Б92 је 2рвоV /ана имала /ве весCи из црне хронике, а /руVоV је/ну.
По је/на весC о славнима нашла се у ВесCима 19. 6. и 20. 6. 2013.
О 2олиCичарима се извешCавало на 2ерсонификован начин у је/-
ном 2рилоVу (19. 6. 2013) О о@ичним љу/има @ила су /ва 2рилоVа
(18. 6. и 20. 6. 2013). „Лаке” весCи нашле су се и у ру@рици с2орC,
јер је свакоV /ана @ио емиCован 2о је/ан 2рилоV.

ВЕСТИ Б92 18.6.2013. 19.6.2013. 20.6.2013.

ТЕШКЕ ВЕСТИ 9 10 15

ЛАКЕ ВЕСТИ 3 3 1

УКУПНО 12 13 16

ТАБЕЛА 3: ЗАСТУПЉЕНОСТ „ТЕШКИХ” И „ЛАКИХ” ВЕСТИ У „ВЕСТИМА” Б92 (THE COVERAGE OF „HARD” 
AND „SOFT” NEWS IN CENTRAL NEWS PROGRAM OF B92)

ВЕСТИ Б92 18.6.2013. 19.6.2013. 20.6.2013. ФРЕКВ.  (%)

ЦРНА ХРОНИКА 2 1 0 3 27,27

СЕЛЕБРИТИЗ (CELEBRITIES) 0 1 1 2 18,18

ПОЛИТИЧАРИ КАО „ПРИВАТНЕ 
ЛИЧНОСТИ”: ПЕРСОНИФИКАЦИЈА

0 1 0 1 9,09

ПРИЧЕ О „ОБИЧНИМ” ЉУДИМА 1 0 1 2 18,18

КУЛТУРА, СПОРТ, ВРЕМЕНСКА 
ПРОГНОЗА

1(0,1,0) 1(0,1,0) 1(0,1,0) 3 27,27

УКУПНО 4 4 3 11 100

ТАБЕЛА 4: ЗАСТУПЉЕНОСТ „ЛАКИХ” ВЕСТИ У „ВЕСТИМА” Б92 ЗА АНАЛИЗИРАНА ТРИ ДАНА (COVERAGE OF 
„SOFT” NEWS IN CENTRAL NEWS PROGRAM OF B92 IN THE ANALYSIS OF THREE DAYS)
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Као шCо је 2риказано у Cа@ели 5. Телевизија Пинк је 18.6.2013.
имала 7 оз@иљних Cема и Cри „лаке” весCи. ДруVоV /ана емиCо-
вања @ило је 9 оз@иљних и 6 2рилоVа који се моVу окаракCерисаCи
као инфоCејменC. После/њеV /ана анализе о/ 12 2рилоVа, 8 је ре-
зервисано за „Cешке”  и чеCири за „лаке” весCи.

Уви/ом у Cа@елу 6. ви/и се /а је чак 28,57% о/ уку2них „лаких”
весCи 2ри2ало црној хроници (4 2рилоVа). Три 2рилоVа су из-
/војена за извешCавање о кулCури „селе@риCија” (21,43%) и исCо
Cолико за 2олиCичаре као славне личносCи. Приче о „о@ичним”
љу/има заузеле су 7,14% времена НационалноV /невника. У ок-
виру с2орCа емиCован је Cакође је/ан 2рилоV (7,14%) и /ва 2рило-
Vа у временској 2роVнози (14,14%).

НАЦИОНАЛНИ ДНЕВНИК ПИНКA 18.6.2013. 19.6.2013. 20.6.2013.

ТЕШКЕ ВЕСТИ 7 9 8

ЛАКЕ ВЕСТИ 3 6 4

УКУПНО 10 15 12

ТАБЕЛА 5: ЗАСТУПЉЕНОСТ „ТЕШКИХ” И „ЛАКИХ” ВЕСТИ У „НАЦИОНАЛНОМ ДНЕВНИКУ” ПИНКА (THE 
COVERAGE OF „HARD” AND „SOFT” NEWS IN NATIONAL CENTRAL NEWS PROGRAM OF PINK)

НАЦИОНАЛНИ ДНЕВНИК ПИНКА 18.6.2013. 19.6.2013. 20.6.2013. ФРЕКВ. ПРОЦЕНАТ

ЦРНА ХРОНИКА 1 1 2 4 28,57

СEЛEБРИТИЗ (CELEBRITIES) 1 1 1 3 21,43

ПОЛИТИЧАРИ КАО „ПРИВАТНЕ 
ЛИЧНОСТИ”: ПЕРСОНИФИКАЦИЈА 1 1 1 3 21,43

ПРИЧЕ О „ОБИЧНИМ” ЉУДИМА 0 1 0 1 7,14

КУЛТУРА, СПОРТ, ВРЕМЕНСКА 
ПРОГНОЗА

0 2(0,1,1) 1(0,0,1) 3(0,1,2) 21,43

УКУПНО 3 6 5 14 100

ТАБЕЛА 6: ЗАСТУПЉЕНОСТ „ЛАКИХ” ВЕСТИ У „НАЦИОНАЛНОМ ДНЕВНИКУ” ЗА АНАЛИЗИРАНА ТРИ ДАНА 
(THE COVERAGE OF „SOFT” NEWS IN NATIONAL CENTRAL NEWS PROGRAM OF PINK IN THE ANALYSIS 
OF THREE DAYS)
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КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ ЗАСТУПЉЕНОСТИ „ЛАКИХ” И „ТЕШКИХ” ВЕ-
СТИ У „ДНЕВНИКУ”, ВЕСТИМА Б92 И „НАЦИОНАЛНОМ ДНЕВНИКУ” 

Ком2араCивни 2риказ засCу2љеносCи „лаких” и „Cешких” весCи
2оказује /а је у РТС-овом Дневнику у Cри /ана @ило 12,72% „ла-
ких” весCи и 87,27% оз@иљних Cема (Cа@ела 7). Телевизија Б92 је у
својој Vлавној информаCивној емисији имала 24,44% „лаких” ве-
сCи и 75,56% „Cешких” весCи. Национални /невник ТВ Пинка
имао је највише инфоCејменCа: чак 35%, /ок су оз@иљне Cеме за-
узимале 65% уку2ноV извешCавања. 

РТС ТЕЛЕВИЗИЈА Б92 ТЕЛЕВИЗИЈА ПИНК

„ЛАКЕ” 
ВЕСТИ

УК.
„ТЕШКЕ” 

ВЕСТИ
УК.

„ЛАКЕ” 
ВЕСТИ

УК.
„ТЕШКЕ” 

ВЕСТИ
УК.

„ЛАКЕ” 
ВЕСТИ”

УК.
„ТЕШКЕ” 

ВЕСТИ
УК.

ЦРНА 
ХРОНИКА

2 ПОЛИТИКА 12
ЦРНА 

ХРОНИКА
3 ПОЛИТИКА 10

ЦРНА 
ХРОНИКА

4 ПОЛИТИКА 9

CELEBRITIES 1 ЕКОНОМИЈА 17 CELEBRITES 2 ЕКОНОМИЈА 7 CELEBRITES 3 ЕКОНОМИЈА 7

ПОЛИТИЧАР

И КАО 
ПОЗНАТЕ 

ЛИЧНОСТИ

0 ДРУШТВО 7 ПОЛИТИЧ. 1 ДРУШТВО 8 ПОЛИТИЧ. 3 ДРУШТВО 6

ПРИЧЕ О 
„ОБИЧ.” 
ЉУДИМА

3
ОСТАЛЕ ВЕСТИ 
ОД ЈАВ. ЗНАЧ.

6
ОБИЧ. 
ЉУДИ.

2
ОСТАЛЕ ВЕСТИ 
ОД ЈАВ. ЗНАЧ.

4
ОБИЧ. 
ЉУДИ

1
ОСТАЛЕ 

ВЕСТИ ОД 
ЈАВ. ЗНАЧ.

0

КУЛТУРА, 
СПОРТ И ВР. 

ПРОГ.
1

ВЕСТИ ИЗ 
СВЕТА

4
КУЛТУРА, 

СПОРТ И ВР. 
ПРОГ.

3
ВЕСТИ ИЗ 

СВЕТА
3

КУЛТУРА, 
СПОРТ И ВР. 

ПРОГ.
3

КУЛТУРА, 
СПОРТ И ВР. 

ПРОГ.
0

УКУПНО 7 46 11 32 14 22

% 12,7 87,2 24,4 75,5 35 65

ТАБЕЛА 7: КОМПАРАТИВНИ ПРИКАЗ „ЛАКИХ” И „ТЕШКИХ” ВЕСТИ У ДНЕВНИКУ РТС-А, ВЕСТИМА Б92 И 
„НАЦИОНАЛНОМ ДНЕВНИКУ” ПИНКА (THE COMPARATIVE ANALYSIS OF „SOFT” AND „HARD” 
NEWS IN CENTRAL NEWS PROGRAM OF RADIO TELEVISION OF SERBIA, B92 AND PINK)
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ПРИМЕР НЕФОРМАЛНОГ СТИЛА ПОНАШАЊА ПРОФЕСИОНАЛНИХ АКТЕРА 
У „ДНЕВНИКУ”, ВЕСТИМА Б92 И „НАЦИОНАЛНОМ ДНЕВНИКУ”

„О с2орCу Рале Симић. Имамо је/ан /а Vа Cако назовемо ’с2орC-
ски разво/’, али 2ре CоVа кошарка, јел Cако?” (Маја Жежељ, во�и�ељ-
ка Дневника, 19. 6. 2013, најава за с
ор�ску ру@рику)

„Дејан Гр@овић са мном. То значи, 2ричамо о с2орCу. Дејане,
/о@ре весCи из с2орCа”… „Причамо о 2о@е/ама, за2раво, /анас су
све 2о@е/е, су2роCно о/ овоV времена.” … „Он/а /а не /ужимо.”….
„Хвала ДраVо. РукомеCна ре2резенCација…” (ДраAо Јовановић и Дејан
Гр@овић, 20. 6. 2013, Национални �невник, во�и�ељска најава с
ор�а и не-
формална комуникација између �ва во�и�еља)

„ВесC која је расCужила мноVе. Амерички Vлумац Џејмс Ган/ол-
фини, чувен 2о улози мафијаша у серији Со2ранови, 2реминуо је
синоћ у ИCалији у 2е/есеC /руVој Vо/ини живоCа. ВесC је Cолико
шокирала Ган/олфинијеве колеVе који Vа о2исују као великоV
Vлумца и човека, а шокирала је и њеVове о@ожаваCеље широм све-
Cа…” (Ивана Конс�ан�иновић, во�и�ељка Вес�и Б92, 20. 6. 2013)

КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

ПочеCне весCи о криминалу Cи2ичне су за Пинков Национални
/невник, али и у осCалим информаCивним емисијама @ило је
весCи које 2ри2а/ају црној хроници. На Cај начин се креира ме-
/ијска сCварносC суровија о/ реалне сCварносCи, и сCиче се уCи-
сак /а 2ровејавање елеменаCа сензационализма 2о/сећа на Cа-
@лои/но извешCавање у „жуCој шCам2и”. Осим 2овећаноV сCраха
и осећања неизвесносCи, као крајњи резулCаC оваквоV извешCа-
вања може се јавиCи сCање фрусCрираносCи и а2аCије.

Приче „о живоCу о@ичних љу/и” имале су о/ређен сCе2ен за-
сCу2љеносCи у све Cри Vлавне информаCивне емисије. Њихова
2рисуCносC 2о 2равилу је већа у /руVој 2оловини емисија.

Важно је рећи /а је аVен/а на овим Cелевизијама @ила исCовеC-
на 2о 2иCању мноVих весCи о којима се извешCавало. Главне 2о-
лиCичке Cеме, економске, и Cеме из /омена за@аве које су 2рона-
шле своје месCо у весCима, /онекле су се 2рекла2але (2реVовори
у Бриселу, ха2шења за неус2елу 2риваCизацију Технохемије, 2о-
сеCа О@аме Немачкој, немири у Бразилу и Турској, смрC холиву/-
ске звез/е). О/лика аVен/а сеCинVа је /а су 2рилози већински @и-
рани 2о криCеријуму неVаCивносCи и конфликCа. И2ак, 2рисуCне
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су разлике у сCе2ену 2рофесионализма, квалиCеCу 2рилоVа и
сCрукCури ових /невника. 

РТС-ов Дневник има „најчвршћу” сCрукCуру у о/носу на 2ро-
/ирање инфоCејменCа. Ови Дневници сCан/ар/но 2очињу сеCом
најважнијих 2олиCичких весCи које су о/ највећеV /ржавноV зна-
чаја, 2релази се на сеC 2овезаних економских весCи, /руVа 2оло-
вина Дневника је „осCављена” за 2риче „о живоCу о@ичних љу-
/и” које су засCу2љене у мањој мери (је/ан 2рилоV 2о емисији),
/а @и се у о@ласCи кулCуре осим 2рилоVа из високе кулCуре, какве
/ефинишу насCојања ЈавноV сервиса /а е/укује и „еманци2ује”
укус, нашли и 2рилози који 2ри2а/ају о@ласCи 2о2уларне кулCу-
ре намењене широкој 2у@лици, 2о2уC 2ремијера о/ређених фил-
мова, које се наслањају на „кулCуру селе@риCија” и намењени су
за@ави маса. С2орC је 2оVо/ан за 2рилоVе 2о криCеријуму исCак-
нуCосCи који 2ри2а/ају /омену инфоза@аве (славни с2орCисCи и
њихова 2ризнања). И сам с2орC у лиCераCури се /ефинише као
са/ржај између информаCиве и за@аве, како је наве/ено у Cео-
ријском оквиру ра/а. У временску 2роVнозу @ивају увршCени
2рилози иза@рани 2о криCеријуму занимљивосCи, а који о@ухва-
Cају 2риче „о о@ичним љу/има” (с2асилац на А/и који је с2асао
/ва живоCа). Након с2орCа и времена, 2онека/ нека занимљивосC
„2ро@ије” у „Cвр/у” сCрукCуру Дневника (најновији мо/ел ФиаCа
као /омаћи 2роизво/). То је ви/ инфоCејменCа којим се 2осCиже
релаксиран Cон на крају /невника и расCерећење Vле/алаца о/
мношCва оз@иљних Cема и значи о2рашCање о/ ау/иCоријума у
2ријаCељском маниру и аCмосфери не2осре/носCи. 

ВесCи Б92 су /о@ро сCрукCурисане и 2очињу на конкреCним,
анализираним 2римерима, аферама које су у Cом CренуCку уз/р-
мале ср2ску јавносC и намеCнуле се као Cеме о/ /рушCвеноV зна-
чаја. ТрећеV /ана анализе (20. 6. 2013) ВесCи Б92 за2очињу „ла-
ком” вешћу (у 2иCању је весC из о@ласCи временске 2роVнозе), чи-
ме информаCивна ре/акција смешCа своју емисију у конCексC ак-
CуелносCи, јер је у 2иCању најCо2лији /ан у Vо/ини, али Cо јесCе и
2рисусCво инфоCејменCа. ВесC о ха2шењу 2ознаCих креаCора
Долчеа и Га@ане, која се нашла је/ино у ВесCима Б92, Cи2ичан је
2ример извешCавања о селе@риCијима у оквиру оз@иљне инфор-
маCивне емисије. Ово Vовори и о 2реCежној 2у@лици на коју рачу-
на ова Cелевизија, а Cо је млађа, ур@ана 2о2улација. 

Пинков /невник има највише елеменаCа црне хронике, који
@ивају у/арне весCи, и најмање засCу2љених весCи „о о@ичним
љу/има”. Уз ове елеменCе сензационализма, Cоком Cри /ана ана-
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лизе, у Националном /невнику је 2ушCан инCервју (у је/ном о/
њих новинар није 2риказан, иако Cраје /есеCак минуCа) или са-
о2шCења власника Пинка, Жељка МиCровића, који је у 2роVрам
своје Cелевизије уврсCио @ројне елеменCе „есCра/изације”. Ово
извешCавање је заузимало Cрећину НационалноV /невника и
са/ржало је @ројне о2Cуж@е на рачун Cа/ашњеV Vра/оначелника
БеоVра/а, ДраVана Ђиласа, @ез моVућносCи /а се он о@раCи јавно-
сCи, з@оV чеVа је реаVовао НУНС. Осим инсCруменCализовања ин-
формаCивне емисије у сврху 2риваCноV о@рачуна, са/ржало је и
не/осCојан језик, свађалачки Cон и /озу не2римереноV сензацио-
нализма, з@оV чеVа Vа је моVуће сврсCаCи у инфоCејменC, али као
2ро/ор 2римиCивноV и сензационалноV у јавни Vовор.

Блок реклама којима се 2реки/ају емисије весCи како на ко-
мерцијалним Cелевизијама Cако и на Јавном сервису (информа-
Cивна емисија РТС-а Cраје /уже о/ 2ола саCа, јер @и у 2роCивном
имала законску за@рану емиCовања реклама), Cакође су /оказ
чињења оз@иљноV ме/ијскоV са/ржаја 2о/ложним ме/ијском
разво/њавању, које Vа усиCњава на /елове и малCене /ово/и у
2иCање оз@иљносC CаквоV 2роVрама. Оно шCо 2о/леже конку-
ренCском, Cржишном криCеријуму и 2оC2а/а 2о/ „менCалиCеC”
Vле/аносCи @ива лишено нео2хо/не оз@иљносCи и о/сусCва за-
@ављачкоV.

Прелаз на с2орC увек са/ржи /озу „о2ушCања” и неформалноV,
2риснијеV о@раћања во/иCеља „официјелноV” /ела, во/иCељу
с2орCскоV /ела информаCивне емисије. Креира се уCисак /о@роV
о/носа са колеVом и шаљиви Cон у најави. ВесCи су о/авно изVу-
@иле Cај Cон извешCачене /исCанце и инсисCира се на шCо не2о-
сре/нијој комуникацији са ау/иCоријумом, ма/а 2онека/ на
ушCр@ и2ак формалне Cелевизијске сиCуације.

У оквиру с2орCа чесCо се јављају весCи 2о факCору исCакнуCо-
сCи, о/носно с2орCисCи као славне личносCи на /омаћој и широј
јавној сцени у улози наVрађених, као носиоци 2очасних CиCула у
свеCским с2орCским орVанизацијама иC/. 

Време је на свим Cелевизијама замишљено као ви/ инфоCеј-
менCа. КриCеријум занимљивосCи је за@ава и 2ривлачење 2ажње
шCо ширеV ау/иCоријума, 2рвенсCвено мла/е 2о2улације оријен-
Cисане ка за@авним са/ржајима. Конце2C који је 2рво@иCно усCа-
новљен на Телевизији Б92, која и 2ре/њачи у њеVовој ориVинал-
носCи, V/е се весCи увек о/вијају на /руVачијим, визуелно аCрак-
Cивним локацијама, „освежење” је временске 2роVнозе 2рила-
Vођено укусу 2у@лике. Овакав начин извешCавања о временској
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2роVнози је скоро 2ресликала /руVа комерцијална Cелевизија
која је ов/е 2ре/меC анализе,  ТВ Пинк. Такође је и во/иCељка
РТС-а на2ушCала сCу/ио и о/лазила на нај2о2уларније @еоVра/-
ско ку2алишCе са коV се извешCавало уживо, али и кроз 2акеCе
који су као криCеријум весCи у се@и имали занимљивосC. И/еја је
/а се Cај „расCерећенији” /ео информаCивне емисије учини 2ри-
јемчивијим за Vле/ање. Може се рећи /а је ово ви/ инфоCејменCа
схваћен у 2озиCивном смислу, ка/а је ме/ијски са/ржај учињен
визуелно @оVаCијим и сCоVа Vле/анијим. 

ЗАКЉУЧАК Ме/ијска 2резенCација и са/ржаји 2о/илазе укусу шире 2у@лике
коришћењем свих о2ро@аних форми, 2о2уC Cок-шоу емисија,
весCи о славнима, енCерCејменCа, инфоCејменCа, како @и 2резен-
Cација @ила занимљивија и како @и се за/ржала 2ажња. ИнфоCеј-
менC је сфера релаCивизације оз@иљних /рушCвених Cема.

У свим емисијама су 2рисуCне осим „Cешких” весCи и „лаке”
весCи шCо је илусCровано кроз ин/икаCоре: црна хроника, ин-
формације о „славним” личносCима, 2ре/сCављање 2олиCичара
као „2риваCних личносCи”, 2риче „о о@ичним љу/има”. То је
2оCкре2љено кванCиCаCивном анализом чији су резулCаCи 2ри-
казани у Cа@елама. МеђуCим, усCановљено је /а 2осCоји знаCна
разлика у њиховој засCу2љеносCи, јер у Дневнику РТС-а, у 2о-
смаCрана Cри /ана, њихов 2роценаC износи свеVа 12,7%, /ок су у
анализираним информаCивним емисијама комерцијалних Cе-
левизија оне /алеко 2рисуCније: у ВесCима Б92 VоCово чеCврCина
2рилоVа су лаке весCи (24,4%), а у Националном /невнику Пинк
Телевизије више о/ Cрећине (35%), чиме је 2оCврђена Vлавна хи-
2оCеза исCраживања. 

КванCиCаCивна анализа је 2оказала /а је ре/осле/ засCу2ље-
носCи весCи у Дневнику РТС-а о/ „Cешких” ка „лаким”, које своје
месCо налазе у /руVој 2оловини емисије, али 2ревасхо/но на са-
мом крају Дневника, Cј. 2ре с2орCа, у оквиру с2орCа и времена,
као и након њих. 

За сCрукCуру ВесCи Б92 не @и се моVло закључиCи /а има је/на-
ко засCу2љене „Cешке” и „лаке” весCи, о/носно /а је мешовиCа.
Број „лаких” весCи @ио је мали и VоCово увек у /руVој 2оловини
ВесCи, осим је/ноV случаја, који је исCакнуC у квалиCаCивној ана-
лизи.

С о@зиром на @рој емиCованих 2рилоVа у Пинковом Национал-
ном /невнику, који варира о/ 8 /о 10 2рилоVа, и учешће „лаких”
2рилоVа (је/ном 3, а /ва 2уCа 2о 4), 2оказује се /а је ионако неја-
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сна сCрукCура овоV Дневника врло склона инфоCејменCу. За-
сCу2љеносC „лаких” и „Cешких” весCи у 2осле/ња /ва /ана, у о/-
носу на уку2ан @рој 2рилоVа, указује /а их је VоCово Cрећина. 

КвалиCаCивном анализом 2оCврђена је 2осе@на хи2оCеза о
2рисусCву неформалноV језика 2риликом о@раћања међу 2ре-
зенCерима у информаCивним емисијама. Примери именовања
колеVа, шаљиви коменCари на уво/у у с2орCску ру@рику, карак-
CерисCике су CелевизијскоV 2роVрама који има 2ре/ со@ом 2о-
сCављен циљ, а Cо је  креирање о/ређене /озе у@е/љивосCи и не-
2осре/носCи. 

ИнфоCeјменC није нова 2ојава, али је /анас, у условима Cржи-
шне економије 2осCао /алеко засCу2љенији у ме/ијском са-
/ржају. ПракCично, Cо значи /а ме/ији својим корисницима 2ру-
жају више @езначајних неVо значајних Cема. У конкуренCској @ор-
@и Cелевизије се 2ре/ају 2оCре@и за сензационалним, с2екCаку-
ларним и нео@ичним и шCо је 2осе@но значајно, Cакво виђење ин-
формације насCоји /а се намеCне целоку2ном новинарсCву. Та
Cрка за сензационализмом, о/носно за комерцијалним ус2ехом,
може /а /ове/е /о из@ора Cаквих сензација које моVу /а изазову
оVромно инCересовање, јер 2овлађују најелеменCарнијим ин-
сCинкCима. Такав @и @ио случај извешCавања о ки/на2овању /е-
це чиме се 2роизво/и свео2шCе зVражавање, а као 2осле/ица мо-
же насCу2иCи сенCименCална реакција и 2оCом мо@илизација
маса. О/Vоворни љу/и Cелевизије – ро@ови су „менCалиCеCа ни-
воа Vле/аносCи” шCо за о2шCу Cен/енцију има ком2ромис у
креирању 2роVрама, који во/и наVомилавању сCереоCи2а.

Овај ра/ илусCрује 2рисусCво сензационализма у анализира-
ним информаCивним емисијама, који је укључен у инфоCејменC.
ИнCер2реCацијом о/ређених оз@иљних Cема на начин /а се а2о-
сCрофира за@авни ас2екC и /а Vле/аочева 2ажња @у/е скренуCа са
оз@иљносCи Cеме и усмерена на с2екCакуларносC /оVађаја, само
је је/ан о/ ви/ова релаCивизовања важних /рушCвених Cема и
измешCеноV инCересовања у сферу /о2а/љивоV, лако „у2ијају-
ћеV” са/ржаја, и осCављања равно/ушним у 2оVле/у сушCине /о-
Vађања. Сим@олска о@ра/а, инCер2реCација и начин сао2шCава-
ња кључни су у о@ра/и информације за њено 2ревођење из ин-
формаCивноV у за@аву Cамо V/е за Cо нема месCа.
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SUMMARY INFOTAINMENT IN THE CENTRAL INFORMATIVE TV PROGRAMS OF 
NATIONAL BROADCASTERS 

The main aim of this research is to determine the presence of info-
tainment elements as well as differences in the amount of their parti-
cipation in the top news programs of the Public Service in Serbia: Ra-
dio Television of Serbia (RTS) and two commercial televisions, Pink,
being the most watched private television, and Television B92. "Info-
tainment " is an English compound word which denotes a phenome-
non related to the television. This media phenomenon is not a new
one, but it has experienced its massive breakthrough into the media
content in the market competition. It was created with the intention
of making the news program more popular in order to entice adverti-
sers who pay for advertising time and on whom commercial televi-
sions depend. The methods which were used in the research are qua-
litative (a discourse analysis) and quantitative (a content analysis).
The analysis of the data showed that there is a difference in news pro-
gram of RTS, mostly in relation to TV Pink in terms of infotainment,
and to some extent in relation to TV B92. In addition to the importan-
ce of the research that should show the state of the newscast on the
Serbian national television, this paper also provides a theoretical con-
tribution to the understanding of the infotainment problem. 

KEY WORDS: infotainment, television, commercials, informations,
media.


