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МЕСТАКУЛТУРЕ
Сажетак: Јав ни сер вис Ра дио те ле ви зи је Ср би је, на осно ву за кон
ске ре гу ла ти ве је сте по сред ник у оства ри ва њу јав ног ин те ре са 
гра ђа на. Ин фор ми са ње гра ђа на на це лој те ри то ри ји зе мље и то 
рав но прав но и урав но те же но је је дан од за да та ка про гра ма Ра
дио те ле ви зи је Ср би је. Основ но ис тра жи вач ко пи та ње је: да ли 
Кул тур ни днев ник Ра дио те ле ви зи је Ср би је (РТС) оства ру је стан
дар де про пи са не За ко ном о јав ним ме диј ским сер ви си ма. По себ но 
пи та ње је да ли је при сут на мар ги на ли за ци ја дру гих ме ста кул
ту ре у од но су на Бе о град. Мо ни то ринг је оба вљен од 1. ма ја до 
31. ма ја 2018. го ди не и об у хва тио је 23 еми си је еми то ва не у том 
пе ри о ду.

Кључне речи: јав ни ме диј ски сер вис, Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, 
Кул тур ни днев ник, кул ту ра, мар ги на ли за ци ја



292

ТАТЈАНА ВУЛИЋ и МАРТА МИТРОВИЋ

Увод1

Истраживање Завода за проучавање културног развитка
„Културне потребе и навике грађана Србије”2 објављено
2016.године,показалоједатекоко6,5одстограђанапосе
ћујекултурнедогађаје,ачак31,5одстоиспитаникасеиз
јаснилоданемадовољноинтересовања, док је 36,9 одсто
навелоданемавременазаконзумирањекултурнихсадржа
ја,алинизакултурнесадржајеуоквирутелевизијскихили
радиопрограма.Овирезултатиистраживањаотварајувише
питањанакојаодговоренијебаштаколакоизнедрити.Уко
ликопођемоодпоставкедајекултурапотребачовекаиима
значајногуделауграђењуњеговогидентитетапостављасе
питањедаличовекдигиталногдобаможепостатикултур
но осиромашен без јасног културног идентитета?!Ако се
просечанграђанинкаСрбијеизјашњаваданемавременада
посетинекиодкултурнихдогађаја,алииданемавремена
дасеупознасакултурнимдогађајимапосредствоммедија,
чиниседанамјеноводобадонелосамоглавузароњенуу
потрошачкукорпу.

Извештавањем о културним активностима, поред осталог,
презентују се догађаји однационалне културне важности,
успесинашихуметникаусвету,каоиоригиналнипоједин
ци.Далисмопосталинезаинтересованиизанационални
културни идентитет? Да ли ово можемо посматрати и из
угладагубимоинтересовањезасебеидруге?Илиможда
културнидогађајинисунанајбољиначинпрезентованијав
ностиумедијима,тетаконисунаправиначинзаинтересо
валиграђане,пасузатоимаргинализовани.Истраживања
која се баве гледаношћуових садржаја сведоче опотреби
аудиторијумазакултурнимсадржајима.Једноодистражи
вањагледаностинационалнихтелевизијскихканалаипро
грамаЦентразаистраживањејавногмњења,програмаиау
диторијумаРадиотелевизијеСрбијеу2011.години,указује
намалуприсутностовогпрограмасасвега0,1одсто, али

1 Рад је у оквиру Пројеката Министарства просвете, науке и техноло
шког развоја РепубликеСрбије:  „Цивилно друштво и религија” број
179008којисеизводинаУниверзитетууБеоградуиНишу(Факултет
политичкихнаукаиФилозофскифакултет)и „Одрживостидентитета
Србаинационалнихмањинаупограничнимопштинамаисточнеијуго
источнеСрбије”број179013,којисеизводинаУниверзитетууНишу–
Машинскифакултет.

2 Видети: http://zaprokul.org.rs/wpcontent/uploads/2017/03/Kulturnepotre
beinavikegradjanaSrbije.pdf,приступила3.7.2018.године.
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уисто времепорастинтересовања гледалаца за ову врсту
садржајауодносунаистипериод2010.године3.

Потреба појединца за културом4 има своје утемељење у
правунакултурукојесадржи:„правоучешћаукултурном
развоју; право на међународну културну сарадњу; право
приступа информацијама из области науке и културе, као
иправонаслободунаучногистраживањаиправонапри
ступњиховимрезултатима.”5Уостваривањутогправаме
дијиимајунајвећуулогуизначајсобзиромнатодаимају
могућностобраћањавеликомбројуграђана,ауистовреме
активан сучинилацкреирањаиутицањана јавномњење.
Посебанпечатдајетелевизијакојаконзументуствараосећај
дајемогућеготовоуреалномвременудабудеприсутанна
различитимманифестацијамаубилокомделусвета.Затоне
можемопренебрегнутидруштвенуодговорносттелевизије
устварањукултурнихобразацаивредностипублике.„Ме
дијииновинарство саставни су деодруштва задовољства
иекономијезабаве.Онитодруштвообликују,прожимајуи
наткриљују.”6ЗаштограђаниСрбијеимајусвемањеинте
ресовањазасазнањимаокултурнимдешавањима?Уовом
раду ауторке на основу мониторинга емисије Кул тур ни 
днев никкаополазнупретпоставкупостављајудајесадржај
заснованнадогађајимаиактеримауБеограду,доксуостала
местакултурнихдогађањауСрбијимаргинализована.

„ПремаправномоквирууСрбији,основнаулогамедијаје
задовољавањепотребаграђаназаинформацијамаисадржа
јимаизсвихобластиживота:привреде,културе,уметности,
образовања,разонодеисл.”7Остваривањекомуникационих

3 Вулић,Т.,Вујовић,М.иМихајлов–Прокоповић,А.(2012)Културакао
деопрограмскогсадржајателевизијеБеоград–Јавногмедијскогсерви
саСрбије,Кул ту ра број137,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.328339.

4 „Подкултурнимпотребамаподразумевамо,пресвега,онепотребеко
јима се човек остварује каобиће различито од свихосталих (највећи
бројфизиолошкихпотреба:храна,санитд.Карактеришесваживабића)
икаојединственаличностусвомдруштвеномикултурномокружењу.
Тосуонепотребепомоћукојихчовекразвијасвојуличносттакодаак
тивноделује,производи,стварановематеријалнеидуховневредности,
уживаупостојећим,комуницира...Овекултурнепотребесумеђусобно
равноправне и комплеметарне.” ДрагићевићШешић,М. и Стојковић,
Б. (2007)Кул ту ра, ме наџ мент, ани ма ци ја, мар ке тинг,Београд:Клио,
стр.22.

5 Прњат,Б.(2006)Увод у кул тур ну по ли ти ку,Београд:Stylos,стр.138.
6 РусМол,Ш.иЗагорацКешер,А.(2005)Но ви нар ство,Београд:Клио,

стр.108.
7 Ђукић, В. (2012) Живети без културе: медији и културна политика

уСрбији,Кул ту ра број 137, Београд: Завод за проучавање културног
развитка,стр.15.
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потребасвихграђанапосредствомплурализмасадржајаје
стеједнаодтемељнихфункцијајавногмедијскогсервиса8,
штозаједносааутономијоминезависношћучинисигурност
остваривањајавногинтереса.Витковић(2010)ураду„Кон
цептуалнаразграничења:плурализамидиверзитет”указује
дасеидејамедијскогдиверзитетауочавакрозобавезумеди
јадапружајудруштвеноприхватљивсадржајкојиодслика
вадруштвену,политичкуикултурнуразноврсностидапри
томнеиспуњавајужељевећинскепублике9.Укојојмерии
какојезаступљенакултураупрограмимаЈавногмедијског
сервисаСрбијебавилосевишеауторауистраживањимакао
напримерВељановскииВалићНедељковић10,Матић11,ука
зујућинакојиначинсезадовољавајупотребеконзумената
заинформацијамаисадржајимаизовеобласти.Међутим,у
истраживањиманисмоуочилианализупрезентованихсадр
жајанаосновуместаодржавањадогађајаинаосновутога
указивањенапотребу„медијскедецентрализације”догађа
јаукултури,равноправноиуравнотеженоизвештавањаиз
свихкрајеваСрбије.

Кул тур ни днев ник

Препознајући потребу грађана за емисијом која би била
пресекдогађајаукултуриуСрбијиисветуЈавнимедијски
сервисСрбијефебруара2014.годинепочео јесаемитова
њемемисијеКул тур ни днев ник.Емисијасеемитујеодпоне
дељкадопеткапосле23сатанапрвомпрограмутелевизије
Србије(послеТрећегдневника)итрајеоко15минута.Већ
четири године Кул тур ни днев ник у оквиру садржаја пра
тидогађајеоднационалнекултурневажности,догађајеиз
областикултуреусвету,успехенашихкултурнихпосленика

8 „Јавнисервис јенепрофитна,независнарадио–телевизијскаорганиза
ција,основанауимеопште јавностиифинансиранаиз јавнихприхо
да,којаразноврсним,уравнотеженим,висококвалитетнимпрограмима
задовољава потребе највећегмогућег броја грађана, односнонајшире
јавности,непристрасноибездискриминације.”Вељановски,Р. (2005)
Јав ни РТВ сер вис у слу жби гра ђа на,Београд:Клио,стр.28.

9 Витковић,Б.(2010)Концептуалнаразграничења:плурализамидиверзи
тет”ЦМ – Цен тар за усме ра ва ње ко му ни ка ци ја,15,Београд:Факултет
политичкихнаука,стр.143162.

10Вељановски,Р.иВалић–Недељковић,Д.(2016)Кул ту ра на јав ним сер
ви си ма, Ана ли за про гра ма Ра диоте ле ви зи је Ср би је и Ра диоте ле ви зи је 
Вој во ди не (ја ну арју н 2016),НовиСад:Новинарскашкола:www.novi
narskaskola.org.rs видети: http://www.novinarskaskola.org.rs/sr/wpcon
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf,(приступила3.7.2018.године).

11Матић,Ј.Комејеодговоранјавнисервис,у:Мо ни то ринг ме диј ске сце не 
у Ср би ји,публикација III, (2010),Београд;Матић,Ј.РазноврсностТВ
програмауСрбији.у:Ме диј ски ске нер,приредилаВалићНедељковић,
Д.(2009),НовиСад,стр.2470.
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алиитемекојебимоглиозначитикаолајфстајл(попкул
тура, филм, популарна музика...) „Међу вредностима које
сепромовишу,високоместозаузиманеговањенационалне
културеистваралаштва,штојесагласнопретпостављеним
функцијамаизаконскојобавезијавногсервиса.Нисумеђу
тим занемарене ни остале универзалне вредности светске
и европске културе и културе региона.”12 Као и друге ин
формативне емисије, у садржају доминирају извештаји са
дневних актуелнихдогађаја.Све емисијеКул тур ног днев
ни ка, после емитовања репризирају се наредног дана (по
слеПрвогдневника)идоступнесуинаинтернетстраници
Јавногсервиса13инаYou tu beу14.

Ис тра жи ва ње

Циљеви:

1.ИспитатиодносзаступљеностидогађајауКул тур ном 
днев ни купремаместуодржавањадогађаја;

2.Испитатидалијеприсутнамаргинализацијакултурних
дешавањауСрбијиуодносунаБеоград;

3.ИспитатижанровскуразноврсностуемисијиКул тур ни 
днев ник.

Узорак:

Запотребеистраживањаобавилисмомониторингемисије
Кул тур ни днев никупериодуод1.мајадо31.маја2018.го
динешто је чинило укупно 23 емисије.Просечна дужина
емисијеуовомпериодујебила16минутаиукупнојееми
товано170прилога15.Месецмајодабранје,јерјетомесец
у коме се у више градова и општина уСрбији традицио
нално деценијама уназад организује велики број култур
нихманифестација, којенемају самолокалнивећинаци
онални значај у оквиру критеријума вредновања догађаја:
Стеријинопозорје, ЈоакимфестпозориштаСрбије,мајске

12Вељановски,Р.иВалићНедељковић,Д.(2016)Кул ту ра на јав ним сер
ви си ма, Ана ли за про гра ма Ра диоте ле ви зи је Ср би је и Ра диоте ле ви зи је 
Вој во ди не (ја ну арју н 2016),НовиСад:Новинарскашкола:www.novi
narskaskola.org.rs видети: http://www.novinarskaskola.org.rs/sr/wpcon
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf,(приступила3.7.2018.године).

13Видети:http://www.rts.rs/page/tv/sr/series/20/rts1/4200/kulturnidnevnik.
html,приступила3.7.2018.године.

14Видети: https://www.youtube.com/watch?v=HQGLIb9lsWc , приступила
3.7.2018.године.

15Подприлогомсеподразумевајусвижанровииформе(вест,извештај,
ТВпакет,репортажа,интервју...)
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свечаности у оквиру обележавања дана града Крагујевца,
изложбеиконцерти,сајмовикњига,књижевневечери16.

Метод:

Запотребеистраживањаобавилисмоквантитативноквали
тативнуанализусадржаја.Служилисмосекоднимлистом
припремљенимзапотребеистраживањанаосновукогасмо
добили резултате и обрадили их стандардним методама.
Квантитативно–квалитативноманализомсадржајаанализи
ранесу23емисијеКул тур ног днев ни ка.Јединицаанализеје
појединачанТВприлог.

Резултатиистраживањасадискусијом

16Видети:http://www.serbia.travel/dogadjaji/kalendardogadjaja.36.
html?m=05;приступљено7.8.2018.године.

Графикон2.Односбројаприлогауодносуналокацијукултурних
догађајакојисубилипредметизвештавањауСрбији

Графикон1.Односукупногбројаприлогауодносуналокацију
културнихдогађајакојисубилипредметизвештавања
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Наосновузадаткакојисмопоставилиупрвомистраживач
комциљу,акојијебиодасеиспитаодносзаступљености
догађајауКул тур ном днев ни купремаместу(локацији)одр
жавањадогађајаутврдилисмонеравноправностинеравно
утеженостизвештавања (Графикон 1 и 2).Наиме, у пери
одуод1.мајадо31.маја2018. годинеукоме смообави
лимониторинг емисијеКул тур ни днев ник јасно се уочава
доминантноприсустводогађајаизкултурекојисуодржани
уБеограду.Од170прилога127или74,71одстоорганизо
ванисууглавномградуСрбије.Културнадогађањаусвету
биласузаступљенаса27прилогаштојечинило15,87одсто.
ОдогађајимаукултуриуВеликојБританијиемитованоје7
прилога (Лондон6иЛиверпул1),Белгија–Антверпен1,
Кина2(Макао1иШангај1),изИталије6(Рим2,Пиза1,
Трст1,Венеција1,Милано1),Француска–Кан5,Аустри
ја–Беч2,Иран–Техеран1,САД–Њујорк2,Мароко1.За
неверицујеподатакдасуСрбија,односноосталиградови
иопштинезаступљенитекса9,42одстоили16прилога,од
тогајенајприсутнијиНовиСадса5,НовиПазар3иКрагу
јевац2,осталаместакаонапримерВаљево,Ужице,Ниш,
Сомбор,НовиБечејиТребињеса1прилогом.

На основу ових резултата утврђујемо да је присутнамар
гинализација културних дешавања у Србији у односу на
Београд,аштосмопоставиликаонашдругиистраживачки
циљ.Добијенерезултатенеможемосматратикаоконачнеи
непроменљиве,собзиромнатодасмозаистраживањеима
лисамоједанмесец–мај,алинамзатојасноуказујунацен
трализацију догађаја заступљених у Кул тур ном днев ни ку
напрестоницуиготовопотпунумаргинализацијуосталих
регионаиместауСрбији.Уколикојенаосновузаконских
одредбиобавезаЈавногсервисаСрбијеуоквирукогасена
РТСунапрвомпрограмутелевизијепроизводииемитује
Кул тур ни днев ник,„остваривањеправасвихграђананарав
ноправно информисање”17 чини се оправданим истаћи да
налазиуказујунанеравноправностграђанаСрбијеуодносу
наБеоградприликоминформисањаокултури.Какосуве
ликирегионалницентрикаонапримерКрагујевациНиш
маргинализовани, смислено је поставити питање који је

17Закон о јавним медијским сервисима („Сл.гласник РС”, бр. 83/2014,
103/2015и 108/2016) у оквиру II одељка Јавни интерес који оствару
јеЈавнимедијскисервис,учлану8став2јасносепрописуједајавни
интересизчлана7овогзаконаЈавнимедијскисервисједужанда„на
републичком,покрајинскомилокалномнивоукористисвесвојераспо
ложивекапацитетеукључујућиидописничкумрежууциљуоствари
вањаправасвихграђананаравноправноинформисање”;доступнона:
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servisima.html
,приступљено7.8.2018.године.
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догађајадекватаннаосновукритеријумаважностивестида
јеодржану,например,пограничнимопштинамајугаСрби
је(Димитровград,Пирот,БелаПаланка,Врање,ГаџинХан
илиБујановац)идасенађеуагендиКул ту р ног днев ни ка?

РТСимадописничкумрежуусвимвећимцентримаигра
довимаСрбијетакодадописници,можемосасигурношћу
тврдитинадневној„понуди”редакцијисигурнопредлажу
културнедогађајеизсвојесредине,алијеевидентнодасу
билиумалојмеризаступљени.Собзиромнакултурнутра
дицијуШапца,Ваљева,Врања,Ниша,Чачка,Крагујевцаили
Зрењанинанапримерчинисекаооправданодаукажемои
упозоримонаналазмониторинга.

Уоквирутрећегистраживачкогциљаукомесмопостави
ли задатак да испитамо жанровску разноврсностКул тур
ног днев ни ка,уочавамоданалазиувеликојмериодговарају
претходним истраживањима18. Од укупног броја прилога
170,извештајједоминатнановинарскаформаизаступљен
јеса48,82одсто,ТВпакетса17,66одсто,интервју15,29од
сто,вести14,12одсто,критика1,76иосталижанрови2,35
одсто.Презентацијаприлогајеуготово80одстослучајева
актуелниаудиовидеоснимак,докјеповодзаизвештавање
доминатноактуелнидогађајизкултуреса65одсто.

Темеокојимасегледаоциинформишуоактивностимаумет
никаидогађајимаизкултуресуизразнихобласти,каоио
појединачнимделимакултуре.Аутореемитованихприлога,
овећинидогађајаокојимасеизвештава,одликујеавангар
даиекспериментутелевизијскомизразу.Карактеришеих
критичкоизвештавањекојеможемотумачитикаомедијатор
између уметности и конзумената телевизијских садржаја.
Миодраг Илић у књизи „Рађање телевизијске професије”
указаоједа:„Посебнаопасносткојапретиновинаримапро
грамазакултуру јестемонотонијашаблонизираног,стоти
намапутапоновљеногпоступка.”19Неопходнојеистаћида
томенијеподлегаоуредничкитиминовинариемисијеКул
тур ни днев ник.Прилогекарактеришекритичкидискурс,а
опетнапопуларанначинпросечномгледаоцупрезентовани
догађајиразличитихврстауметностикоднасиусвету,по
пуларизујућина тајначинкултурне вредностиикултурне
посленикеидела.

18Вељановски,Р.иВалићНедељковић,Д.(2016)Кул ту ра на јав ним сер
ви си ма, Ана ли за про гра ма Ра диоте ле ви зи је Ср би је и Ра диоте ле ви зи је 
Вој во ди не (ја ну арју н 2016),НовиСад:Новинарскашкола:www.novi
narskaskola.org.rs видети: http://www.novinarskaskola.org.rs/sr/wpcon
tent/uploads/2016/10/FR4.pdf,(приступила3.7.2018.године).

19Илић, М. (2006) Ра ђа ње те ле ви зиј ске про фе си је, Београд: Клио,
стр.183.
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За кљу чак

Од 2014. године када је почео да се производи и емитује
Кул тур ни днев никРТСапостаојепоузданакарикаукупне
продукције информативног програма. Програмска понуда
садржајајекакотематскитакоижанровскиразноврсна,али
у великом проценту изостаје равноправност извештавања
посматранонаосновуместа(локације)догађаја.Наовајна
чиннарушенјеједанодосновнихпринципаЈавногмедиј
скогсервисапрописаниуЗаконуоЈавниммедијскимсер
висима20,анаосновукогајејаснопредвиђеноравноправно
иуравнотеженоинформисањеизсвихкрајеваСрбијекако
бисеостваривалоправонакултурусвихграђанаипромо
ција стваралаштва културних посленика у било ком делу
земље.Оправдањезаовакавналазнеможемоданађемос
обзиромна то да РТСима разгранату дописничкумрежу,
адаопеткултурнадешавањанеизостајуниуЛозници,ни
Димитровграду,ниСуботици,ПрибојуилиСјеници,каони
уНишу,Крагујевцу илиНовомСаду. Јасно се препознаје
„медијскацентрализација”садржајаКул тур ног днев ни каиз
главногградауодносунаосталаместаиградове.

Информативна емисија овог типа, у којој се презентирају
актуелнетеме,догађаји,појаве,указујенапојединачнеак
тивностиуметникаипроблематизујупитањакултурнихин
ституцијаикултурнеполитикенеможедапренебрегнеда
СрбијанијеБеоградидакултурнихдогађајаи запажених
уметникаимаиудругимделовимаземље.„Унајвећембро
јузападнихземаљаподдецентрализацијомкултуреподра
зумевасеактивносткојомсеостварењаизобластикултуре
преносеизпрестонице(илиграда–метрополекојијекул
турносредиштеземље)уштовећибројрегионалнихкул
турнихцентара,укојимасеистовременостварајумогућно
стииобезбеђујуусловизапријемтихкултурнихсадржаја.
Стога се често употребљава и термин деметрополизација
културе.Натајначин,могућностизаразвојкултурногжи
вотауунутрашњостииобогаћивањетогживота,зависеод
одлукеиорганизационихактивности„центра”21.УСрбији
неможемоговоритиоцентрализацијикултуре.Каоиуве
ћина западних земаља можемо рећи да је присутна деме
трополизацијакултуре,аличиниседаредакцијаКул тур ног 
днев ни катонијеуочилаипритомје„заборавила”основне
принципеЈавногсервиса.Претплату,накрајудаподсетимо,

20Видети:https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_medijskim_servi
sima.html

21ДрагићевићШешић,М. и Стојковић, Б. (2007)Кул ту ра, ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг,Београд:Клио,стр.83.
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плаћајуиглумциизКрушевца,ипеснициизПирота,исли
кариизКњажевца,иаутористрипаизНиша,каоикултурни
посленициБеограда!
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ONTHEMARGINSOFTHEMEDIA:
(NON)PRIVILEGEDCULTURALPLACES

Abstract

Based on professional standards as well as legal regulations, public
service broadcasting of theRadioTelevision of Serbia should be an
intermediaryinrealizationofthepublicinterestofallSerbiancitizens.
OneofthemaintasksoftheBelgradeTelevisionProgramistokeep
the whole nation informed – all citizens informed equally and in a
balancedway.Afterrecognizingtheneedoftheviewersforatelevision
show which would present cultural news from both Serbia and the
world, the public broadcasting company started airing the “Culture
News” inFebruary2014. Inorder to investigate therelationship that
the “CultureNews” had towards cultural events inSerbia, primarily
in relation to cultural events organized outside Belgrade, our main
research question was: Does the broadcast of the “Culture News”
onBelgradeTelevisionmeet thestandardsprescribedby theLawon
Public Service Broadcasting? Namely, a balanced representation of
topicsfromallpartsofSerbiashouldbenotonlyalegal,butalsothe
professional obligation of the Public Service Broadcasting channel.
Therefore, another research question also was: Are other places in
Serbia on the sidelines and neglected compared to Belgrade? For
the purposes of this research,we have conducted an analysis of the
“CultureNews” television showbroadcast betweenMay1 andMay
31,2018,whichincludedatotalof23televisionbroadcasts,thatis,170
features.Maywaschosenfortheanalysisbecausethisisamonthwhen,
inmanySerbiancitiesandtowns,alargenumberofculturaleventsare
traditionallyorganized,whicharenotonlyoflocalbutalsoofnational
significance, by events evaluation criteria. Based on themonthlong
analysisofthistelevisionshow,theauthorshaveidentifiedaprominent
marginalization of reporting on cultural events that are organized
outsidethecountry’scapital.Namely,127outof170features(74.71%)
talkedabouttheeventsthatwereorganizedinBelgrade;otherSerbian
citiesandtownswererepresentedwithonly16features(9.42%),while
theremainingfeatureswerereservedforglobalevents.Althoughgenre
varied and of a high level of quality, the “CultureNews” television
show cannot satisfy neither the legal requirements nor the needs of
all viewers in Serbia, since their reporting favours one city, leaving

everyoneelseonthesidelinesofcultureandsociety.

Key words: public service broadcasting, Belgrade Television  
Program, Culture News, culture, marginalization


