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ВЕБ 2.0, ДРУ ШТВЕ НИ  
МЕ ДИ ЈИ И НО ВА ПА РА ДИГ МА 
МЕ ДИЈ СКОГ ИН ФОР МИ СА ЊА
Сажетак: Рад кроз ана ли зу ре ле вант них из во ра ис тра жу је аспек
те но во на ста ле па ра диг ме ме диј ског ин фор ми са ња, кo ja je ре зул
тат про ме на у оп штој дру штве ној ко му ни ка ци ји услед ин фор ма
ци о ноко му ни ка ци о не ре во лу ци је. Веб 2.0 окру же ње, те дру штве
ни ме ди ји, до ве ли су до по ја ве ви со ког нивоa ин тер ак тив но сти 
раз ме не ин фор ма ци ја, те ти ме и ме диј ског ин фор ми са ња, од но сно 
но ви нар ског из ве шта ва ња. Ова ин тер ак тив ност про из во ди те ме
љи те про ме не, ко ји се мо ра ју узе ти у об зир ка ко би се про из во ди ли 
и пла си ра ли оп ти мал ни ме диј ски са др жа ји. У ра ду се ис пи ту је веб 
2.0 окру же ње, ње го ве спе ци фич но сти у од но су на тра ди ци о нал
не ме диј ске усло ве. Са гле да ва ју се дру штве ни ме ди ји, њи хо ве дру
штве не и ко му ни ка ци о не спе ци фич но сти, те на ко ји на чин њи хо ва 
ин тер ак тив на при ро да ути че на раз ме ну ин фор ма ци ја. Ис тра жу
је се но ва уло га пу бли ке у ме диј ској ко му ни ка ци ји, те успон гра
ђан ског но ви нар ства као по сле ди ца по ме ну те ин тер ак тив но сти 
ди ги тал ног окру же ња. За тим, сле ди рас пра ва о но вим на чи ни ма 
по тро шње ме диј ских са др жа ја, те ин ци дент ном ин фор ми са њу 
као ре зул та ту ме диј ске кул ту ре дру штве них ме ди ја. На кра ју, рад 
рас пра вља о нај ва жни јим етич ким пи та њи ма са вре ме ног ме диј
ског ин фор ми са ња у веб 2.0 усло ви ма, пре вас ход но о ин фор ма ци о
ној се гре га ци ји – ехо ко мо ра ма, те ла жним ве сти ма, и шта ме диј
ске ор га ни за ци је и плат фор ме дру штве них ме ди ја мо гу учи ни ти 
да се ова, дру штве но не по жељ на, по на ша ња су зби ја ју, а њи хов 
штет ни ути цај ума њи, или у пот пу но сти от кло ни.

Кључнеречи: веб 2.0, дру шве ни ме ди ји, ме диј ско ин фор ми са ње, 
кул ту ра ме ди ја, ла жне ве сти, ме диј ска се гре га ци ја
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Увод1

Веб 2.0 као плат фор ма на гла ша ва ди мен зи ју Ин тер не та као 
ин тер ак тив ног ме ди ја за ме ђу соб но умре жа ва ње, ко му ни ка
ци ју, и раз ме ну зна ња, ис ку ста ва и ин фор ма ци ја. Ме ђу тим, 
док је и веб 1.0 слу жио у свр ху раз ме не ин фор ма ци ја, веб 
2.0 апли ка ци је слу же, пре све га, у свр ху умре жа ва ња љу ди у 
гло бал ну мре жу, где ти по је дин ци ко ји су чла но ви мре же де
ле ин фор ма ци је са оста лим чла но ви ма мре же, док се у веб 
1.0 ин фор ма ци је на ла зе на сер ве ри ма. 

Он лајн дру штве не мре же пред ста вља ју нај по пу лар ни ји об
лик сај то ва, јер се оне те ме ље упра во на основ ним прин
ци пи ма веб 2.0, те је њи хо ва глав на на ме на умре жа ва ње 
љу ди у он лајн за јед ни це. Ова ко ор га ни зо ва ни сај то ви ви ше 
не слу же у свр ху скла ди ште ња ве ли ког бро ја ин фор ма ци
ја, већ ко ри сни ци ме ђу со бом ко му ни ци ра ју, раз ме њу ју ин
фор ма ци је, и кре и ра ју но ве, ори ги нал не са др жа је. У ова ко 
ор га ни зо ва ним мре жа ма, на гла сак се ста вља на са рад њу по
је ди на ца, кроз ко ју до ла зи до ства ра ња ко лек тив ног зна ња, 
те се ти ме софт вер ко ји се ко ри сти у свр ху умре жа ва ња сма
тра од ре ђе ним ала том (од но сно услу гом) ра ди оства ри ва ња 
дру гих, дру штве них ци ље ва. Упра во из то г раз ло га со ци јал
на (дру штве на) ди мен зи ја са вре ме ног Ин тер не та и до ла зи у 
пр ви план.

Све оп шта при сту пач ност Ин тер не та, би ло где и би ло ка да, 
ме ња при ро ду дру штве ног умре жа ва ња, а ти ме и на чин на 
ко ји се кре и ра ју, де ле и кон зу ми ра ју ин фор ма тив ни ме диј
ски са др жа ји, те пред ста вља ди мен зи ју на ко јој ће се за сни
ва ти фу ту ро ло ги ја ка ко раз ви ја ња веб тех но ло ги је, та ко и 
но ви нар ства.

Дру штве ни ме ди ји и ин фор ма тив ни  
ме диј ски са др жа ји

Дру штве ни ме ди ји су сво јим раз во јем пра ти ли раз вој са мог 
Ин тер не та. Де ве де се тих го ди на XX ве ка, по је дин ци по чи
њу да во де он лајн днев ни ке – бло го ве – те се пр ви ко мер
ци јал ни дру штве ни сај то ви упра во и по ја вљу ју као сај то ви 
ко ји ће би ти ме сто на ко ме ће бло ге ри мо ћи да де ле сво је 
са држа је.2 Упо ре до са ра стом по пу лар но сти бло го ва, до шло 

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру Ре пу блич ког про јек
та Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве нообра зов не про ме не 
(Про је кат бр. III 47020) ко ји се ре а ли зу је уз фи нан сиј ску по др шку Ми
ни стар ства за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је, за период 
2011–2018.

2 Ba re fo ot, D. and Sza bo, J. (2010) Fri ends with Be ne fits: A So cial Me dia 
Marke ting Hand bo ok, San Fran ci sco, CA: No Starch Press, Inc. p. 3.
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је до екс пан зи је ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о не тех но ло ги
је: по ја вљу ју се ала ти за лак ше ко ри шће ње Ин тер не та, а са
мо при сту па ње мре жи по ста је све лак ше, бр же и јеф ти ни је. 
Исто вре ме но, елек трон ски уре ђа ји ко ји омо гу ћа ва ју по ве
зи ва ње по ста ју све при сту пач ни ји, те по се до ва ње лич них 
ра чу на ра ши ром све та по ста је сво је вр сна дру штве на нор ма 
(ра чу нар, у не ку ру ку, по ста је ,,нај но ви ји члан по ро ди це’’). 
Да ље, мо бил ни уре ђа ји оства ру ју свој про цват, та ко да тех
но ло шке ино ва ци је у овом по љу омо гу ћа ва ју при сту па ње 
мре жи би ло где и би ло ка да.

Иа ко се тех но ло ги ја сма тра по кре та чем ,,он лајн ре во лу ци
је’’, она ни ка да ни је би ла њен основ ни раз лог. Искра ко ја 
је по кре ну ла дру штве но умре жа ва ње пу тем Ин тер не та, је
сте упра во она људ ска по тре ба за удру жи ва њем у за јед ни цу. 
Од са мог свог по чет ка, Ин тер нет је пред ста вљао ра сад ник 
дру штве не ин тер ак ци је, те се због то га он лајн за јед ни це и 
на зи ва ју дру штве ним мре жа ма, а ме ди ји по мо ћу ко јих се 
удру жи ва ње вр ши на зи ва ју дру штве ним ме ди ји ма. 

Дру штве ни ме ди ји у сво јој осно ви но се де мо кра ти за ци ју 
ин фор ма ци ја3, што зна чи да љу ди пре ста ју би ти са мо ко ри
сни ци, већ они по чи њу и да до при но се ства ра њу но вих са
др жа ја, те се ши ре ње ин фор ма ци ја ви ше не од ви ја од јед ног 
ка мно ги ма, већ у ко му ни ка ци ји ак тив но уче ству ју сви. У 
дру штве не ме ди је се свр ста ва ју раз ли чи ти об ли ци ин тер ак
ци је, од Ин тер нет фо ру ма, бло го ва, ви ки ја, мре жа за де ље ње 
сли ка, ви деа и ау дио сни ма ка.

Оно што се мо же уо чи ти је сте да су у по след њих не ко ли
ко го ди на, дру штве ни ме ди ји по сте пе но пре у зе ли при мат од 
тра ди ци о нал них об ли ка ме диј ског ути ца ја. Пре ма ис тра жи
ва њу Ин сти ту та Рој терс, од 2013. го ди не, број по је ди на ца 
ко ји се ин фор ми шу пу тем дру штве них ме ди ја се дуплирао, 
те 2017. из но си 51% ис пи та ни ка. Та ко ђе, у ста ро сној гру
пи ис пи та ни ка од 18 до 34 го ди не, он лајн ин фор ми са ње 
предста вља при мар ни из вор ин фор ма ци ја.4 

Овај успон дру штве них ме ди ја се мо же при пи са ти, пре све
га, оним осо би на ма ко је га као но ви ме диј раз ли ку ју од већ 
уста ље них об ли ка раз ме не ин фор ма ци ја:

• Дру штве ни ме ди ји укљу чу ју раз ли чи те дру штве не 
канале, а по себ но он лајн дру штве не ка на ле.

3 Evans, D. (2008) So cial Me dia Mar ke ting: An Ho ur a Day, In di a na po lis, IN: 
Wi ley Pu bli ca ti ons, Inc. p. 6.

4 New man, N., Fletcher, R., Ka lo ge ro po u los, A., Levy, D. A. and Ni el sen, 
R. K. (2017) Re u ters In sti tu te Di gi tal News Re port 2017, Lon don: Ox ford 
Univer sity Press, p. 11.
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• Због сво је ин тер ак тив не и ко лек тив не при ро де, дру
штве ни ме ди ји се бр же и лак ше ме ња ју од тра ди ци о
нал них ме ди ја, те ће но ва са зна ња до ве сти до но вих 
ино ва ци ја, а но ве ино ва ци је до лак шег ко ри шће ња и 
веће атрак тив но сти за ко ри сни ке.

• Дру штве ни ме ди ји под ра зу ме ва ју уче шће свих ње
них чла но ва: они се осла ња ју на то да ће ,,ко ри сни ци’’ 
истовре ме но би ти и ,,про из во ђа чи’’ са др жа ја.

Ка ко би по ку ша ли да об ја сне по тре бу за на стан ком дру штве
них ме ди ја, те на чин на ко ји они успе шно оп ста ју и ра сту, те 
због че га су за у зе ли та ко бит ну по зи ци ју у са вре ме ној кул
ту ри и дру штве ној ин тер ак ци ји, Бер фут и Са бо (Ba re foot, 
Sza bo) на во де пет основ них на че ла дру штве них ме ди ја:5

Ин фор ма ци о на де мо кра ти ја: Ко му ни ка ци о на ре во лу ци
ја Те ле ви зиј ске еми си је, днев на штам па, ра дио еми си је, 
под ра зу ме ва ле су пу ко из ла га ње ин фор ма ци ја, у сме ру 
,,је дан ка мно ги ма’’, где је по врат на ин фор ма ци ја ско ро 
пот пу но би ла ис кљу че на из про це са. Да нас, ме ђу тим, и 
са ми из во ри тра ди ци о нал ног ин фор ми са ња ви ше вре ме
на и тру да тро ше на из глед сво јих веб пре зен та ци ја, а све 
што бу де на пи са но у но ви на ма или о че му се из ве шта ва 
на те ле ви зи ји, од мах би ва ана ли зи ра но и ко мен та ри са но 
од стра не мно го број них чла но ва он лајн за јед ни ца. Шта 
ви ше, упра во се на дру штве ним ме ди ји ма пр во по ја вљу
је ве ли ки број ин фор ма ци ја, ко је по том пре у зи ма ју и о 
њи ма из ве шта ва ју тра ди ци о нал ни ме ди ји. При мер то га 
је су из ве шта ва ња са ли ца ме ста оче ви да ца кри зних си
ту а ци ја, по пут оне на Фа кул те ту Вир џи ни ја. Тек у САД, 
где је гру па сту де на та, из ми ну та у ми нут пу тем дру штве
них плат фор ми, из ве шта ва ла о пуц ња ви ко ја се од ви ја ла 
у њи хо вој не по сред ној бли зи ни.6 При ро да дру штве них 
ме ди ја, где по је дин ци, са мо стал но, кре и ра ју са др жај, тра
ди ци о нал ну ме диј ску ко му ни ка ци ју ,,је дан пре ма мно ги
ма’’ тран сфор ми ше у ко му ни ка ци ју ,,мно ги пре ма мно ги
ма’’, где се упра во и оства ру је та, де мо крат ска ди мен зи ја 
информиса ња.

За јед ни штво: Дру штве не мре же пред ста вља ју но ве, 
гло бал не по ро ди це. У тра ди ци о нал ним ме ди ји ма, осе
ћај за јед ни штва, углав ном, из о ста је. По је дин ци ни су 
би ли у мо гућ но сти да јав но ди ску ту ју о те ма ма ко је ни
су би ле по кри ве не пу тем нај и стак ну ти јих ме ди ја, јер те 

5 Ba re fo ot, D. and Sza bo, J. нав. де ло, стp. 7.
6 Pa len, L. (2008) On li ne so cial me dia in cri sis events, Edu cu se Qu ar terly, 

31(3), Was hing ton, DC: Edu ca u se, p.77.
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ин формаци је ни су би ле по зна те ве ћем бро ју љу ди. Дру
штве ни ме ди ји су, ме ђу тим, омо гу ћи ли сту па ње у кон такт 
са људи ма ко ји има ју слич на ин те ре со ва ња.

Са рад ња: Ми ли он гла ва је па мет ни је од јед не. Тех но ло
ги ја је у по след њих де се так го ди на тран сфор ми са ла веб у 
са вр ше ну плат фор му за удру жи ва ње и са рад њу, те је ова 
ко ла бо ра ци ја и по ста ла глав на око сни ца ве ба 2.0. Чла но
ви вир ту ел них за јед ни ца са ра ђу ју у ства ра њу но вих са
др жа ја, раз ме ни ин фор ма ци ја и дру штве ном умре жа ва њу, 
те је ова кав на чин де ло ва ња до не кле убла жио стиг му Ин
тер не та као не при ја те љски на стро је ног и не сим па тич ног 
окру же ња. Са рад ња под ра зу ме ва по ве ре ње и до бро на
кло ност, а при ме ри ова квог по на ша ња су мно го стру ки: 
мно ги су при ме ри удру жи ва ња љу ди ка ко би се по мо гло 
онима ко ји ма је по моћ нео п ход на.

Оп сег: При вид на бес ко нач ност Ин тер не та. Ве ли чи на 
Ин тер не та је огра ни че на са мо же ља ма љу ди да уче ству ју 
у он лајн ин тер ак ци ји. Јед ном ка да се по је ди нац умре жи, 
са ла ко ћом при сту па нај ве ћем де лу плат фор ми дру штве
них ме ди ја, јер је ве ћи на бес плат на и при сту пач на, без 
об зи ра на ло ка ци ју по је дин ца ко ји им при сту па. Чи ње ни
ца је да по бро ју раз ли чи тих услу га и дру штве них мре
жа, Ин тер нет мо же да се чи ни бес ко нач ним, због че га и 
по сто ји сво је вр сно над ме та ње из ме ђу во де ћих плат фор
ми дру штве них ме ди ја да при во ле нај ви ше ко ри сни ка и 
за у зму при мат на мре жи.

Ау тен тич ност: Култ искре но сти. Дру штве ни ме ди ји су 
има ли сво је вр стан де мо кра ти зи ра ју ћи ефе кат на кре а тив
ност. Сај то ви по пут оних за об ја вљи ва ње и де ље ње (,,ше
ро ва ње’’) бло го ва, сли ка и ви део за пи са, ин спи ри са ли су 
по је дин це да кре и ра ју и де ле са др жа је као ни ка да до са да. 
Све при сут ност Ин тер не та, ни ски тро шко ви ин тер ак ци је 
пу тем дру штве них ме ди ја, те ла ко ћа њи хо вог ко ри шће
ња, до ве ли су до са вр ше не при ли ке за раз ме ну са др жа ја и 
иде ја. Са кул ту ром раз ме не до ла зе и два кључ на аспек та 
у рас пра ви о пред но сти ма дру штве них ме ди ја: ау тен тич
ност и тран спа рент ност. Ка ко се у про шло сти Ин тер нет, 
пре све га, по сма трао као ме сто где је мо гу ће сту пи ти у 
ин тер ак ци ју а исто вре ме но оста ти ано ни ман, сма тра ло се 
да је веб и ме сто ла жне искре но сти. Ме ђу тим, ка ко дру
штве не мре же омо гу ћа ва ју умре жа ва ње љу ди са слич ним 
ин те ре си ма, те због не по сред не и им про ви зо ва не при ро
де та кве ин тер ак ци је, све је при мет ни је ства ра ње од ре
ђе не вр сте по ве ре ња из ме ђу при пад ни ка од ре ђе них дру
штве них мре жа, те је са овим и ра сла по тре ба за ствар
ним пред ста вља њем и искре ним по на ша њем, од но сно 
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стварањем при род не дру штве не кул ту ре без об зи ра на 
вир ту ел ну при ро ду са мих дру штве них ме ди ја.7

Дру штве ни ме ди ји су из ра зи то ин тер ак тив ног ка рак те ра, 
што ко ри сни ци ма пру жа при ли ку за раз ме ну свих вр ста 
инфор ма ци ја са оста лим по је дин ци ма на мре жи.

Ја сно је да та ко зва ни но ви ме ди ји, одо сно ала ти веб 2.0 тех
но ло ги је, са дру штве ним ме ди ји ма на че лу, пред ста вља ју 
но ви ис ко рак у ево лу ци ји ме диј ске ко му ни ка ци је. Ме ђу тим, 
иа ко ме диј ско ин фор ми са ње би ва олак ша но сма ње ним тро
шко ви ма кре и ра ња ме диј ских са др жа ја пу тем но вих ме ди ја, 
те ве ћим до се гом са др жа ја, од но сно по ве ћа ном ин тер ак тив
но шћу, це на ко ја се за то пла ћа је сте, већ по ме ну та, сма ње на 
мо гућ ност кон тро ле ова квог кре и ра ња, раз ме не, и де ље ња 
са др жа ја.

Ка ко су ад ми ни стра то ри раз ли чи тих плат фор ми дру штве
них ме ди ја пре по зна ли по тре бу сво јих ко ри сни ка за де ље
њем ин фор ма тив них ме диј ских са др жа ја, они су ра ди ли на 
ди зај ну спе ци фич них оп ци ја и апли ка ци ја ко је по спе шу ју 
ову вр сту раз ме не. Не ке од оп ци ја укљу чу ју: омо гу ћа ва ње 
ко ри сни ци ма да би ра ју ме диј ске ор га ни за ци је од ко јих же ле 
да до би ја ју ин фор ма тив не са др жа је ди рект но, пу тем лин ко
ва на дру штве ним ме ди ји ма. За тим, раз ли чи те ор га ни за ци
је има ју сво је пре зен та ци је (про фи ле, од но сно про мо тив не 
стра ни це) на овим плат фор ма ма, те ко ри сник са мо стал
но иде и по тра жу је са др жа је пу тем истих. Та ко ђе, ин фор
ма тив ни ме диј ски са др жа ји се раз ме њу ју из ме ђу пу бли ке, 
од но сно по је ди на ца ко ји су исто вре ме но и ко ри сни ци не ке 
дру штве не плат фор ме: по је ди нац ће на и ћи на вест не ке ме
диј ске ку ће ко ја ће код ње га про у зро ко ва ти од ре ђе ну емо
тив ну ре ак ци ју, из ко је ће се да ље из ро ди ти по тре ба да ову 
вест по де ли са не ким дру гим по је дин цем из јед не од сво јих 
ин те ре сних, дру штве них мре жа.8 Та ко, са да на сва ком веб 
сај ту има те низ оп ци ја за де ље ње, у за ви сно сти од то га пу
тем ког дру штве ног ме ди ја же ли те да сту пи те у ин тер ак ци ју 
и по де ли те са др жај.

Да кле, за успе шан пла сман ме диј ских са др жа ја, ви ше ни је 
са мо до вољ но исте ис по ру чи ти ко ри сни ци ма пу тем не ког од 
ка на ла масме ди ја, већ са др жај мо ра би ти та кав да код ко ри
сни ка иза зо ве по тре бу за де ље њем истог. Због то га је, ви ше 
не го ика да до са да, по треб но по зна ва ти крај њег ко ри сни ка 

7 Vi da ko vić, M. Net ge ne ra ci ja i Euče nje: Sa vre me na obra zov na re vo lu ci ja, u: 
Mo sto vi me dij skog obra zo va nja 1(2013), pri re dio Šin ko vić, N. (2013), No vi 
Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 258.

8 Sin ger, J. B. (2014) Userge ne ra ted vi sa bilty, New Me dia and So ci ety, 16. 
New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 58.
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ме диј ског са др жа ја, ка ко би се сте кли оп ти мал ни усло ви да 
исти оства ри нај ве ћи мо гу ћи до сег. У осно ви, ин тер ак ци ја 
са дру ги ма пу тем ди ску си је или де ље ња ин фор ма ци ја, за до
во ља ва не ко ли ко кључ них људ ских по тре ба, у пр вом ре ду 
по тре бу за дру штве ном ин тер ак ци јом, по тре бу за ва ли да ци
јом лич них ми шље ња, те оства ре ње осе ћа ња са мо за до вољ
ства.9 Ин тер ак ци ја кроз дру штве не ме ди је пу тем де ље ња 
ин фор ма тив них ме диј ских са др жа ја, по је дин цу омо гу ћа ва 
да пред ста ви се бе и сво је ста во ве, же ље и ве ро ва ња. Сто га 
је емо тив на по ве за ност са ме диј ским са др жа јем ве о ма бит
на, те ће до се за ње ис прав не циљ не пу бли ке пред ста вља ти 
зна ча јан фак тор до се га са мог ме диј ског са др жа ја. Те о рет
ски, ко ри сни ци на и ла зе на ме диј ски са др жај ко ји за њих има 
од ре ђе ну лич ну вред ност, те га по том по де ле са дру ги ма, 
чи ме нај де љи ви ји би ва ју они ме диј ски са др жа ји ко ји за до
во ља ва ју два основ на усло ва: да се пла си ра ју љу ди ма ко ји 
су део ак тив них и сна жних дру штве них мре жа, те да су са ми 
са др жа ји за ни мљи ви, кре а тив ни, емо тив но при влач ни, и да 
сво јом фор мом омо гу ћа ва ју ла ку ин те гра ци ју у сва ко днев не 
ин тер ак ци је по је дин ца пу тем дру штве них ме ди ја.

Дру штве ни ме ди ји омо гу ћа ва ју но ви на ри ма да оства ре 
пот пу но но ву вр сту по ве за но сти са сво јим ко ри сни ци ма. 
Ко ри сни ци са да мо гу да се ,,спри ја те ље’’ или ,,пра те’’ ме
диј ске ор га ни за ци је и но ви на ре са ко ји ма же ле да оства ре 
про ду бље ни ји од нос и са ко ји ма би кон ти ну и ра но да бу ду 
у ин тер ак ци ји.10 Ка да два ко ри сни ка офор ме овај тип ве зе, 
они се укљу чу ју у ме ђу соб не дру штве не мре же, омо гу ћа
ва ју ћи про ши ре ње при сту пач но сти ин фор ма ци ја, те ства ра
ју ви ше оп ци ја за ме ђу соб ну ко му ни ка ци ју. Ка да ко ри сник 
 пра ти но ви на ра или но вин ску ор га ни за ци ју, он мо мен тал но 
до би ја ин фор ма ци је, од но сно ме диј ске са др жа је, оним тем
пом ко јим би ва ју об ја вље ни. Та ко ђе, ко ри сник има оп ци ју 
да ко мен та ри ше исте, и да сту па у ин тер ак ци ју са са мим 
новинари ма.

Мо ти ви са ност ко ри сни ка да  пра ти ме диј ску ор га ни за ци ју 
про из и ла зи, пре све га, из по тре бе за са зна њем, кроз при
ку пља ње ин фор ма ци ја и уче ње о дру гим осо ба ма, те ак ту
ел ним до га ђа ји ма. Ак ту ел на ис тра жи ва ња су, та ко ђе, ма
ни фе сто ва ла по сто ја ње по ве за но сти из ме ђу ко ри сни ко вог 

9 We eks, B. E. and Hol bert, R. L. (2013) Pre dic ting dis si mi na tion of news 
con tent in so cial me dia: A fo cus on re cep tion, fri en dship, and par ti san ship, 
Jo ur na lism & Mass Com mu ni ca tion Qu ar terly, 90(2), New York, NY: SA GE 
Pu bli ca ti ons, p. 217.

10 Исто, стр. 219.
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ин те ре со ва ња и де ље ња ин фор ма ци ја у он лајн окру же њу.11 
Да кле, уко ли ко ко ри сник дру штве ног ме ди ја пра ти или се 
,,спри ја те љи’’ са ме диј ском ор га ни за ци јом, то зна чи да је он 
ак тив ни уче сник у ди стри бу ци ји овог са др жа ја, јер са мим 
ти м по сто ји ве ћа ве ро ват но ћа да ће он ове са др жа је де ли ти 
са дру гим по је дин ци ма из сво је дру штве не мре же.

Ме ђу тим, ак тив на уло га ко ри сни ка ин фор ма тив них ме диј
ских са др жа ја не огле да се са мо у то ме што они ак тив но 
уче ству ју у њи хо вој ди стри бу ци ји кроз дру штве не мре же, 
већ они, та ко ђе, по ста ју кре а то ри истих, што пред ста вља 
још јед ну зна чај ну пр о ме ну у па ра диг ми ме диј ског ин фор
ми са ња у све ту про же том веб 2.0 тех но ло ги ја ма. Веб 2.0 
ала ти су омо гу ћи ли ве о ма ефи ка сан, ла ко до сту пан, те еко
но ми чан на чин из ра жа ва ња и кре и ра ња свих вр ста са др жа
ја, те је про цват по пу лар но сти дру штве них ме ди ја са со бом 
до нео и ре не сан су гра ђан ског но ви нар ства.

Гра ђан ско но ви нар ство и дру штве на ди мен зи ја 
ме диј ског из ве шта ва ња у веб 2.0 окру же њу

Иа ко гра ђан ско но ви нар ство ни је нов по јам, сва ка ко се мо же 
ре ћи да се тре нут но на ла зи мо у ње го вом зе ни ту. Гра ђан ско 
но ви нар ство се у са вре ме ном све ту од но си, пре све га, на ак
тив но сти у ди ги тал ном окру же њу, где се обич ни ко ри сни ци 
раз ли чи тих веб 2.0 плат фор ми укљу чу ју у но ви нар ско из ве
шта ва ње.12 Под тим се под ра зу ме ва да они узи ма ју ак тив
ну уло гу у при ку пља њу, ана ли зи, из ве шта ва њу, те ши ре њу 
ве сти и ин фор ма ци ја. Ова кав вид ме диј ског де ла ња пред
ста вља зна ча јан ис ко рак у од но су на про фе си о нал но и ин
сти ту ци о на ли зо ва но де ла ње тра ди ци о нал них ме диј ских ор
га ни за ци ја. У ту ру ку, гра ђан ско но ви нар ство се узи ма као 
ло ги чан про из вод де мо кра ти за ци је про це са ин фор ми са ња.13

Гра ђан ско но ви нар ство укљу чу је прак се као што су пи са ње 
бло го ва, де ље ње ин фор ма тив них фо то гра фи ја и ви део са
др жа ја, те из ве шта ва ње са ли ца ме ста ак ту ел них де ша ва ња. 
Та ко ђе, по је дин ци у сво јим но ви нар ским ак тив но сти ма мо
гу уче ство ва ти не као ак тив ни кре а то ри, већ и кроз де ље ње 
од ра ни је по сто је ћих ме диј ских са др жа ја, те и кроз њи хо во 
ко мен та ри са ње, мо ди фи ко ва ње, по нов но по ста вља ње истих 

11 Comp ton, J. and Pfau, M. (2005) Spre a ding Ino cu la tion: Ino cu la tion, Re
si stan ce to In flu en ce, and WordofMo uth Com mu ni ca tion, Com mu ni ca tion 
The ory, 19, Ho bo ken, NJ: Wi ley On li ne Li brary, p. 11.

12 Go o de, L. (2009) So cial news, ci ti zen jo ur na lism and de moc racy, New me dia 
& so ci ety, 11(8), New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 1289.

13 Wall, M. (2015) Ci ti zen Jo ur na lism, Di gi tal Jo ur na lism, 3, Lon don: Ro u
tledge, Taylor and Fran cis, p. 799.
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на дру ге дру штве не плат фор ме, и још мно го дру гих ак тив
но сти кроз дру штве не ме ди је. Из све га не ве де ног је ја сно 
да гра ђан ско но ви нар ство у ди ги тал ном окру же њу не ма 
и не мо же да има ја сну де фи ни ци ју, јер се ме ња јед на ком 
брзином као и ди ги тал но окру же ње у ко ме де лу је.

Гра ђан ско но ви нар ство је увек има ло уче шћа у ин сти ту
ци о на ли зо ва ном но ви нар ству, али су веб 2.0 тех но ло ги је 
омо гу ћи ле гра ђа ни ма да они бу ду пр ви ко ји ће ши ру јав
ност из ве сти ти о не ком до га ђа ју.14 Ви ше ни је не сва ки да шње 
да ме диј ске ор га ни за ци је бу ду те ко је при из ве шта ва њу о 
од ре ђе ном до га ђа ју за слу ге за вест да ју по је дин цу – ко ри
сни ку дру штве них ме ди ја, ко ји је о до га ђа ју пр ви из ве стио 
ши ру јав ност кроз сво ју дру штве ну мре жу. По ред екс клу
зив но сти, гра ђа н ско но ви нар ство до но си још јед ну ве о ма 
зна чај ну ди мен зи ју – до га ђа ји са да мо гу да се по сма тра ју 
не са мо из угла при зна тих ме диј ских ор га ни за ци ја, већ за 
сва ко де ша ва ње по сто је све до че ња ви ше по је ди на ца, те је 
сва ку вест, кроз ин тер ак ци ју пу тем дру штве них ме ди ја, мо
гу ће са гле да ти из ви ше угло ва, пре не го што се кон стру и ше 
лич но ми шље ње о да тој ин фор ма ци ји.15 Све то је за ре зул тат 
има ло да је из во ра ме диј ског ин фор ми са ња ви ше не го ика да 
пре, те је уме сто ода би ра из ме ђу не ко ли ци не ве ли ких ме диј
ских ор га ни за ци ја, мо гу ће до би ја ти ин фор ма ци је из спек тра 
нај ра зли чи ти јих, ма ње или ви ше објек тив них, из во ра.

Од ре ђе ни аспек ти гра ђан ског но ви нар ства пред ста вља ју 
плод но тло за уна пре ђе ње са ме јав не кул ту ре, пре све га у 
де мо кра ти за ци ји дис кур са, од но сно но вој ди мен зи ји тран
спа рент но сти ме диј ског ин фор ми са ња. Ако се узму не ки од 
основ них фак то ра ко ји об ли ку ју но ви нар ско из ве штава ње –  
ко мер ци јал ни ин те ре си, иде о ло шки ути ца ји, но ви нар ске 
про це ду ре, огра ни че ња, про фе си о нал не нор ме и вред но сти –  
ја сно је да оне ши рој јав ној пу бли ци ни су у ве ли кој ме ри 
тран спа рент ни.16 Про бле ма ти ка де мо кра тич но сти тра ди ци
о нал них об ли ка но ви нар ског из ве шта ва ња, ме ђу тим, до ла
зи ка ко из не тран спа рент но сти про це са из ве шта ва ња, та ко 
и не мо гућ но сти пу бли ке да пре и спи ту је тај про цес. У ме
диј ском све ту у ко ме по сто ји са мо је дан, ма њи, огра ни че ни 
број из во ра ме диј ског ин фор ми са ња, од ко јих ве ћи на про
це су из ве шта ва ња при сту па на сли чан, ако не иден ти чан, 
уста љен и ин сти ту ци о на ли зо ван, на чин, моћ са ме пу бли ке 

14 Kar le kar, K. D. and Radsch, C. (2012) Adap ting con cepts of me dia fre e
dom to a chan ging me dia en vi ron ment: In cor po ra ting new me dia and ci ti
zen jo ur na lism in to the fre e dom of the press in dex, ES SAC HESS Jo ur nal for 
Communi ca tion Stu di es, 5, Pa ris, Fran ce: Es sac hess, p. 17

15 Go o de, L. нав. де ло, стp. 1293.
16 Исто, стp. 1292.
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је све де на на го то во ни штав ну ме ру. У то ме се и огле да де
мо кра тич ност он лајн но ви нар ства: не са мо да се по ве ћа ва 
број не за ви сних из во ра ме диј ског ин фор ми са ња, већ се кроз 
гра ђан ско но ви нар ство са мој пу бли ци, од но сно гра ђа ни ма 
омо гу ћа ва уче шће у об ли ко ва њу јав ног ми шље ња.17 

Гра ђан ско но ви нар ство ни у ко јој ме ри не угро жа ва про фе
си о нал но но ви нар ство, али оно, пот по мог ну то дру штве ним 
аспек ти ма но вих ди ги тал них ме ди ја, ак тив но уче ству је у 
ње го вом об ли ко ва њу. Про фе си о нал ни ме диј ски са др жа ји 
ви ше ни су са мо го тов про из вод, већ пред ста вља ју си ро ви
ну, ко ја ће да ље би ти пре о бли ко ва на и де ље на од стра не 
по је ди на ца и гра ђан ских но ви нар ских гру па. Ова кав об лик 
лан ча не про из вод ње ме диј ских са др жа ја про из и ла зи из ак
тив ног уче шћа са ме пу бли ке као ге не ра то ра зна че ња: они 
чи та ју, про це су и ра ју и ди ску ту ју о ме диј ским тек сто ви ма 
на раз ли чи те на чи не, че сто их ре фор му ли шу ћи и да ју ћи им 
дру га чи ју вред ност, од но сно по ру ку од оне ко ја је пр во бит
но по сла та. Гра ђан ско но ви нар ство мо же, у од ре ђе ној ме ри, 
би ти по сма тра но као про ду же так ова квог, ак тив ног уче шћа 
пу бли ке у ин фор ма тив ном про це су, уме сто што би се по сма
тра ло као на гла про ме на у од но су из ме ђу тра ди ци о нал них 
ин фор ма тив них ме ди ја и њи хо ве пу бли ке.

Про фе си о нал ни ин фор ма тив ни са др жа ји пу тем овог ви да 
укљу че но сти пу бли ке до би ја ју но ву, ком плек сни ју ди мен
зи ју. Ка да са др жај до спе на Ин тер нет, нај ве ро ват ни је га че ка 
јед на од две мо гу ће суд би не: са вре ме ни ин фор ма ци о ни свет 
ка рак те ри ше оби мом ма си ван и ефи ка сан про ток ин фор ма
ци ја, те је са свим мо гу ће за ве ћи ну са др жа ја да оста ну не
при ме ће ни у овој бу ји ци, од но сно да ће би ти кон зу ми ран од 
стра не ре ла тив но ма лог бро ја по је ди на ца; дру га мо гућ ност 
је сте да ови са др жа ји по ста ну да ле кодо се жни, ду го трај но 
(или ба рем трај ни оно ли ко ко ли ко се у овим окол но сти ма 
не што мо же сма тра ти ,,ду го трај ним’’) ак ту ел ни, те да ће 
се сам са др жај ме ња ти ка ко се бу де пре о бли ко вао и де лио 
путем дру штве них ме ди ја.

На чин на ко ји гра ђан ско но ви нар ство кроз дру штве не ме ди
је про мо ви ше де мо кра ти за ци ју, је сте, пре све га, у то ме што 
но ви нар ство по ста је део оп ште дру штве не кон вер за ци је.18 
То под ра зу ме ва да ме диј ски са др жа ји не пред ста вља ју са
мо про из вод ко ји се кон зу ми ра, већ у окру же њу дру штве них 
ме ди ја до ла зи до то га да они би ва ју ана ли зи ра ни, де кон
стру и са ни и ко мен та ри са ни од стра не пу бли ке. Ова кав вид 

17 Bruns, A. (2003) Ga te watching, not ga te ke e ping: Col la bo ra ti ve on li ne news, 
Me dia In ter na ti o nal Au stra lia, 107, Lon don: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 39.

18 Go o de, L. нав. де ло, стp. 1294.
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ин тер ак ци је се мо же ока рак те ри са ти као хо ри зон та лан, по
што се од ви ја из ме ђу са мих по је дин аца, од но сно ко ри сни ка 
дру штве ног ме ди ја.19 

Оно што се не сме за бо ра ви ти, а сва ка ко је из у зет но ре ле ван
тан про блем са вре ме ног ме диј ског ин фор ми са ња, је сте вер
ти кал ни вид ко му ни ка ци је, где се укљу чу ју про фе си о нал ни 
ме ди ји, струч ња ци и моћ ни ци, јед ном реч ју сви они ко ји ма 
је у ци љу да ову но ву ди мен зи ју упо сле у оства ри ва њу сво
јих лич них и про фе си о нал них ин те ре са. Де мо кра ти за ци ја 
про то ка и раз ме не ин фор ма ци ја пу тем веб 2.0 плат фор ми, 
до ве ла је до то га да се сви по те зи љу ди на по зи ци ја ма од 
јав ног зна ча ја па жљи во по сма тра ју, о њи ма се из ве шта ва 
без че ка ња да то учи не тра ди ци о нал не, про фе си о нал не ме
диј ске ор га ни за ци је, те се о њи ма рас пра вља и, по по тре
би, оне до би ја ју од ре ђе ну осу ду, од но сно по хва лу, од стра не 
јав но сти. Очи глед но је да моћ ни ци не сме ју да до пу сте да 
ова сфе ра ме диј ске ко му ни ка ци је оста не не кон тро ли са на, 
јер би то мо гло би ти по губ но за њи хов кре ди би ли тет, те је 
њи хо ва при сут ност у њој еви дент на, али та ко ђе и све ви ше 
не тран спа рент на, из че га про из и ла зи низ етич ких пробле ма 
и недо у ми ца.

Ин ци дент но ин фор ми са ње као  
про из вод но вих ди ги тал них ме ди ја

У те о ри ји, дру штве ни ме ди ји су са со бом до не ли де мо кра
ти за ци ју ме диј ског ин фор ми са ња, а то би као ло гич ну по
сле ди цу тре ба ло да има ве ћу ин фор ми са ност гра ђан ства о 
до га ђа ји ма од јав ног зна ча ја, ве ћи ни во по ли тич ког зна ња 
о по за ди ни ових до га ђа ја, те ве ће уче шће у дру штве ном 
жи во ту. Ин тер нет омо гу ћа ва при ступ ин фор ма ци ја ма из, 
на из глед, нео гра ни че ног бро ја ак ту ел них из во ра, на би ло 
ком ме сту и у би ло ко је вре ме. Ме ђу тим, ова све при сут ност 
ин фор ма ци ја не ће ди рект но до ве сти до по ве ћа ња бро ја ин
фор ми са них по је ди на ца, већ ће, пре вас ход но, омо гу ћи ти по
ве ћа ни при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја оним по
је дин ци ма ко ји су већ укљу че ни у по ли тич ке и дру штве не 
про це се.20

До по ра ста бро ја јав но ин фор ми са них по је ди на ца не ће нео
п ход но до ћи кроз са мо при су ство ин фор ма тив них са др жа ја 
у њи хо вој ин тер ак ци ји пу тем дру штве них ме ди ја. До жеље 

19 Ca rey, J. (1998) Com mu ni ca tion as Cul tu re: Es says on Me dia and So ci ety, 
Bo ston: Un win Hayman. Epub.

20 Mitchel stein, E. and Boc zkow ski, P. J. (2010) On li ne news con sump tion re
se arch: An as ses sment of past work and an agen da for the fu tu re, New me dia 
& so ci ety, 12(7), New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 1092.



316

МИРА ВИДАКОВИЋ

за ин фор ми са но шћу до ла зи услед ин тер ак ци је у окви ру 
лич не дру штве не мре же, са осо ба ма ко је је су ин фор ми са
не и уче ству ју у дру штве ним ак тив но сти ма. У ме ђу соб ној 
ин тер ак ци ји, ко ри сни ци дру штве них ме ди ја де ле ме диј ске 
са др жа је са сво јим при ја те љи ма, ко ји би ва ју из ло же ни са
др жа ји ма ко ји ма, нај ве ро ват ни је, не би би ли из ло же ни лич
ним из бо ром, али по што су по де ље ни од стра не по је дин ца 
из исте дру штве не мре же, њи хов ин те рес би ва по кре тач 
инцидент ног ин фор ми са ња о но вом до га ђа ју.21

Да кле, дру штве на пар ти ци па ци ја и оп шта за ин те ре со ва ност 
за де ша ва ња од јав ног и по ли тич ког зна ча ја је су сво је вр сни 
пре кур со ри у ме диј ској по тро шњи по је ди на ца, али ово не 
мо ра да бу де оба ве зно код ме диј ског ин фор ми са ња у веб 2.0 
окру же њу, те ин ци ден тал на из ло же ност ме диј ским са др жа
ји ма пред ста вља јед ну од нај и стак ну ти јих та ча ка ра зи ла же
ња из ме ђу дру штве них и тра ди ци о нал них ме ди ја. Љу ди сво
је дру штве не мре же не би ра ју нео п ход но ра ди за до во ље ња 
по тре ба за ме диј ским ин фор ми са њем, већ је обич но по тре ба 
за дру штве ном ин тер ак ци јом њи хов глав ни мо ти ва тор. Ме
ђу тим, као чла но ви ових мре жа, они мо гу би ти из ло же ни 
ин фор ма ци ја ма или ве сти ма ко је ни су са ми по тра жи ва ли. 
Ка ко се ме диј ски са др жа ји де ле пу тем дру штве них мре жа, 
они по ста ју део сва ко днев не ин тер ак ци је, јер слу же свр си 
об ли ко ва ња оп штег про фи ла ко ри сни ка. Ко ри сник не би ва 
из ло жен са мо ме диј ским сар жа ји ма оних но вин ских ор га
ни за ци ја ко је сам пра ти, већ и они ма ко је пра те осо бе из ње
го ве дру штве не мре же, чи ме се ши ри и ме ња кон цепт ме диј
ске по тро шње. Ов де ве ро ват но и ле жи глав на од ли ка но ве 
па ра диг ме ме диј ског ин фор ми са ња: по је ди нац ни је ви ше 
тај ко ји пра ти ве сти, већ су ве сти те ко је пра те по је дин ца.22

Ин ци дент но ко ри ште ње ме ди ја пред ста вља тер мин ко ји 
опи су је на чин на ко ји ко ри сни ци дру штве них ме ди ја би ва ју 
из ло же ни ме диј ским са др жа ји ма, без њи хо ве ди рект не на
ме ре. Овај тип из ло же но сти ин фор ма тив ним са др жа ји ма се 
мо же сма тра ти нус про дук том дру гих ак тив но сти, од но сно 
до ко га се до ла зи не на мер но, услед упо тре бе од ре ђе ног веб 
2.0 ала та.23

21 Hol ton, A. E., Cod ding ton, M., Le wis, S. C. and de Zu ni ga, H. G. (2015) Re
ci pro city and the News: The Ro le of Per so nal and So cial Me dia Re ci pro city 
in News Cre a tion and Con sump tion, In ter na ti o nal Jo ur nal of Com mu ni ca
tion, 9, Los An ge les, CA: USC An nen berg Press, p. 2530.

22 Mad den, M., Len hart, A. and Fon ta i ne, C. (2017) How the youth na vi ga te the 
news lan dsca pe, New York: Da ta & So ci ety, p. 4.

23 Bergstrom, A. and Bel fra ge, M. J. (2018) News in So cial Me dia: In ci den tal 
con sump tion and the ro le of opi nion le a ders, Di gi tal Jo ur na lism 6, Lon don: 
Ro u tled ge, Taylor and Fran cis, p. 585.
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Мо гућ ност да слу чај но, без ди рект не на ме ре, до ђе до из ло
же но сти ин фор ма тив ним ме диј ским са др жа ји ма, је пре вас
ход ни ре зул тат ути ца ја ко ји дру штве ни ме ди ји има ју на лич
ни жи вот, од но сно свет уоп ште. Дру штве ни ме ди ји су по
ста ли сва ко дне ви ца, а са др жа ји ко је ко ри сни ци ме ђу соб но 
раз ме њу ју би ва ју спе ци фич но об ли ко ва ни та ко да се укла
па ју у сва ку по је ди нач ну плат фор му на ко јој се на ла зе, без 
об зи ра на њи хов са др жај, умет нич ки ква ли тет, ве ро до стој
ност, те ин фор ма тив ну вред ност. Та ко се ме ђу сли ке кућ них 
љу би ма ца, по зив ни це на про сла ве и ро ђен да не, тра че ве о 
по зна тим лич но сти ма, уме ша ју и ин фор ма тив ни са др жа ји 
од дру штве ног зна ча ја, те би ва ју кон зу ми ра ни у јед ном, кон
ти ну и ра ном про це су. Ин ци дент на по тро шња ме ди ја је ве о
ма рас про стра ње на по ја ва у дру штве ним ме ди ји ма.24 Овај 
тип ме диј ске ин фор ми са но сти је из у зет но ре ле ван тан, јер 
ко ри сни ци ма пру жа са зна ња ко ји ма дру га чи је не би би ли 
из ло же ни. Пре ма Рој тер со вом ис пи ти ва њу, ве ћи на ис пи та
ни ка је по твр ди ла да че сто на и ла зе на ве сти из из во ра ко је 
нор мал но не ко ри сте, те ве сти о те ма ма ко је их ина че не би 
ин те ре со ва ле.25

Ди стри бу ци ја ин фор ма тив них ме диј ских са др жа ја пу тем 
дру штве них ме ди ја по се ду је ве ћи ка па ци тет за ути цај ли
де ра ми шље ња, не го што је то слу чај са тра ди ци о нал ним 
ка на ли ма. Ли де ри ми шље ња са да мо гу пу тем веб 2.0 ала та 
да де ле ме диј ске по ру ке са љу ди ма ко ји прет ход но ни су би
ли из ло же ни ме диј ском ин фор ми са њу на зна чај ном ни воу.26 
Овај од нос функ ци о ни ше на сле де ћи на чин: ли дер ми шље
ња би ра ме диј ски са др жај, де ли га са сво јим пра ти о ци ма, те 
ти ме вр ши лич ни ути цај на ми шље ње и по на ша ње дру гих 
по је ди на ца ко ји ње га узи ма ју за узор. Да кле по је дин ци ко
ји су на дру штве ним ме ди ји ма део исте дру штве не мре же 
ути чу на то ко је се ве сти по ја вљу ју са ве ћом фре квен ци јом, 
те ће ал го рит ми (ко је плат фор ме упо тре бља ва ју ка ко би ко
ри сни ку пру жи ле нај ре ле вант ни је ин фор ма ци је, а у скла ду 
са ње го вим он лајн на ви ка ма) ис ти ца ти упра во њих, чи ме 
сва ки члан мре же има од ре ђе ну моћ, од но сно функ ци о ни
ше као сво је вр стан ли дер ми шље ња. Но вин ски чла нак ко ји 
би ва по де љен од стра не ко ле ге или чла на по ро ди це, мо же 

24 Co ste ra, M. I. and Kor me link, T. G. (2014) Chec king, Sha ring, Clic king, 
and Lin king, Di gi tal Jo ur na lism, 3, Lon don: Ro u tled ge, Taylor and Fran cis,  
p. 667.

25 New man, N., Fletcher, R., Ka lo ge ro po u los, A., Levy, D. A. and Ni el sen, R. 
K. нав. де ло, стp. 43.

26 Kar lsen, R. (2015) Fol lo wers are opi nion le a ders: The ro le of pe o ple in the 
flow of po li ti cal com mu ni ca tion on and beyond so cial net wor king si tes, Eu
ro pean Jo ur nal of Com mu ni ca tion, 30, New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, 
p. 309.
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да има ве ћу шан су да бу де про чи тан не го чла нак по де љен 
од стра не са мог но ви на ра или са ме но вин ске ор га ни за ци је. 
Он по нов ним де ље њем од стра не дру ге осо бе до би ја ве ћу 
при влач ност, јер по ста је део дру штве не ин тер ак ци је.27 Пре
ма то ме, ли де ри ми шље ња и ин тра пер со нал не мре же има
ју под јед на ку ва жност за ток ме диј ске ко му ни ка ци је кроз 
друштве не ме ди је. 

Етич ка про бле ма ти ка ме диј ског  
ин фр ми са ња у веб 2.0 окру же њу

Узи ма ју ћи де мо кра ти за ци ју и по ве ћа ну тран спа рент ност 
но ви нар ског из ве шта ва ња пу тем дру штве них ме ди ја као 
глав не по зи тив не осо би не но ве па ра диг ме ме диј ског ин фор
ми са ња у веб 2.0 окру же њу, ни ка ко се из ви да не сме ју из гу
би ти про бле ми етич но сти од ре ђе них вр ста по на ша ња и по
ја ва у овом об ли ку ин тер ак ци је. Про бле ми ко ји се по ја вљу ју 
су, у нај ве ћој ме ри, ре зул тат све у куп ног оби ма ин тер ак ци је 
на Ин тер не ту. Кон тро ла и ре гу ла ци ја ме диј ске раз ме не, као 
и им пле мен та ци ја етич ких прин ци па но ви нар ског по зи ва, 
јед но став но су ве о ма те шки, ако не и у пот пу но сти не мо
гу ћи. Мно ги у ово ме ви де и глав ну пред ност дру штве них 
ме ди ја: раз ме на ин фор ма ци ја ви ше не под ле же тра ди ци о
нал ној цен зу ри, те због то га но ви нар ство пу тем дру штве них 
ме ди ја има мо гућ ност да не бу де у ис тој ме ри упра вља но од 
стра не цен та ра мо ћи.28 Ин фор ма тив ни са др жа ји до ла зе из 
ве ли ког бро ја, иде о ло шки, со ци јал но и ме диј ски раз ли чи
тих из во ра, а ко ри сник има мо гућ ност да сам би ра ко је ће 
из во ре ин фор ма ци ја ко ри сти ти, те кроз ко је ће дру штве не 
мре же до би ја ти ин фор ма ци је. Ме ђу тим, ова кви усло ви су 
ство ри ли и из во ре од ре ђе них етич ких про бле ма, ко ји на ста
ју би ло ин ци дент но, услед спе ци фич но сти на чи на на ко ји 
се по је ди нач ни ко ри сни ци ин фор ми шу, би ло због све сног 
кр ше ња етич ких на че ла ме диј ског ин фор ми са ња, а у ци љу 
оства ри ва ња лич них, по ли тич ких и по слов них ци ље ва. Два 
нај ве ћа про бле ма, ка ко по сво ме оби му, та ко и по ре ле вант
но сти за оп шти дру штве ни ин те рес, је су се лек тив на ин фор
ми са ност, од но сно на ста нак та ко зва них ехо ко мо ра са јед не 
стра не, те све ве ће при су ство ква зиин фор ма тив них са др жа
ја, ко ји не ма ју пра ву ин фор ма тив ну вред ност, већ, пре вас
ход но, оства ре ње уна пред за цр та не аген де. Оба про бле ма 
се ти чу ме диј ских са др жа ја као ала та ко ји об ли ку ју јав но 

27 Bergstrom, A. and Bel fra ge, M. J., нав. де ло, стp. 586.
28 We eks, B. E. and Hol bert, R. L. (2013) Pre dic ting dis si mi na tion of news 

con tent in so cial me dia: A fo cus on re cep tion, fri en dship, and par ti san ship, 
Jo ur na lism & Mass Com mu ni ca tion Qu ar terly, 90(2), p. 217.
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мње ње и дру штве но рас по ло же ње, те су уско по ве за не са 
сфе ром по ли тич ког де ло ва ња.

Ак це нат веб 2.0 је на кре и ра њу и раз ме ни ин фор ма ци ја, те 
и не чу ди да су ала ти за то та кви да уз ми ни мал но уче ње, 
омо гу ћу ју ко ри сни ци ма да бу ду про дук тив ни уче сни ци вир
ту ел не раз ме не. Кре и ра ње, ди стри бу ци ја и при сту пач ност 
ме диј ских са др жа ја ти ме по ста ју не са мо ефи ка сни, већ и 
ве о ма јеф ти ни. Ово је омо гу ћи ло да до ђе до про цва та гра
ђан ског но ви нар ства, те пу бли ци да се ин фор ми ше из нај
ра зли чи ти јих из во ра, да бу де из ло же на це лом спек тру раз
ли чи тих ми шље ња о ак ту ел ним, дру штве но ре ле вант ним 
де ша ва њи ма. Ова кво окру же ње, чи ни се, пред ста вља са вр
ше ну кли му за ши ре ње лич них ви ди ка и схва та ња по пи та
њу ре ле вант них аспе ка та јав ног и дру штве ног жи во та, чи ме 
би се веб 2.0 по ка зао као иде а лан ка нал за пре ва зи ла же ње 
иде о ло шке се гре га ци је.29 Ме ђу тим, ве ћа до ступ ност раз
ли чи тих из во ра, те мо гућ ност се лек тив ног ода би ра истих, 
омо гу ћу је по је дин цу да се усред сре ди са мо на оне из во ре 
ко ји се сла жу са ње го вим, већ уста но вље ним по гле ди ма и 
ве ро ва њи ма. По је ди нац са да има пу но ве ћи број из во ра ко ји 
до дат но по твр ђу ју ње го во ста но ви ште, те ње го ва по тре ба за 
ин фор ми са њем мо же би ти за до во ље на, а да при то ме не ма 
ни ти увид, а ни ин те ре со ва ње за са др жа је ко ји пред ста вља
ју су прот ста вље но ми шље ње. Тај по је ди нац, да ље, по ста је 
члан вир ту ел них дру штве них мре жа са чи ње них од сво јих 
исто ми шље ни ка, ко ји уне до глед по на вља ју исте ста во ве, те 
се њи хо вим кон ти ну и ра ним по твр ђи ва њем сти че по гре шна 
пер спек ти ва о ап со лут ној ис прав но сти лич ног ста ва, иа ко 
ни по што не тре ба да зна чи да је он та кав. Ге ре то во (Gar rett) 
ис тра жи ва ње је по твр ди ло тен ден ци ју ис пи та ни ка да би ра
ју оне ин фор ма тив не из во ре за ко је ва жи да се на ги њу ка 
испита ни ко вом по ли тич ком опре де ље њу.30

Ова кав вид се лек тив не из ло же но сти де лу је као на ме ран, 
ме ђу тим, људ ска по тре ба за по твр ђи ва њем лич них ста во
ва ни је је ди ни узрок ефек та ехо со бе. На и ме, плат фор ме 
дру штве них ме ди ја, Ин тер нет пре тра жи ва чи, те агре га то ри 
ве сти (спе ци ја ли зо ва не апли ка ци је и плат фор ме ко је са ку
пља ју ве сти из раз ли чи тих из во ра, те их он да пре зен ту ју 
ко ри сни ци ма и омо гу ћа ва ју њи хо во кон зу ми ра ње, де ље ње 

29 Mes sing, S. and West wo od, S. J. (2014) Se lec ti ve Ex po su re in the Age of so
cial Me dia: En dor se ments Trump par ti san so ur ce Af  li a tion When Se lec ting 
News On li ne, Com mu ni ca tion Re se arch 41, New York, NY: SA GE Pu bli
cations, p. 1045.

30 Gar rett, R. K. (2009) Ec ho Cham bers On li ne? Po li ti cally Mo ti va ted Se lec ti ve 
Ex po su re among In ter net News Users, Jo ur nal of Com pu terMe di a ted Com
mu ni ca tion, 14, Ho bo ken, NJ: Wi ley On li ne Li brary, pp. 265285.
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и ко мен та ри са ње) ко ри сте ал го рит ме ко ји на прин ци пу ма
шин ског уче ња се лек ту ју са др жа је ко ји нај ви ше од го ва ра ју 
про фи лу ко ри сни ка. На тај на чин, што ко ри сник ви ше кон
зу ми ра од ре ђе не ме диј ске са др жа је, то му ал го рит ми ви ше 
пре по ру чу ју са др жа је ко ји се укла па ју у ње го ве пре фе рен
ци је. Ово пред ста вља јед ну вр сту ехо ко мо ре спе ци фич не 
за веб 2.0 окру же ње, ко ја се на зи ва фил тер ба лон.31 Ка ко 
ко ри сник ни је тај ко ји све сно би ра из вор ин фор ма ци ја, он 
до би ја по гре шан до јам да је ње го во ми шље ње оп ште при
хва ћен став јав но сти и дру штве не за јед ни це, иа ко то, још 
јед ном, уоп ште не мо ра би ти слу чај.

Ако се узме да је за функ ци о ни са ње де мо крат ског уре ђе ња 
нео п ход но да по је дин ци има ју увид у раз ли чи та по ли тич ка 
и дру штве на ста но ви шта, ши ре ње ова квог етич ки не га тив
ног по на ша ња мо же пред ста вља ти озби љан дру штве ни про
блем. Бен клер (Ben kler), из ме ђу оста лих, пак, за го ва ра да 
ве ћи из бор и про ши ре ње дру штве них мре жа до во де до ве ће 
из ло же но сти раз ли чи тим иде ја ма, што по је дин ца осло ба ђа 
од изо ло ва ног и ша блон ског ко ри шће ња ме ди ја, ко је би за 
ње га би ло ка рак те ри стич но кроз тра ди ци о нал не ме диј ске 
ка на ле.32 Оно што мо же до ве сти до хе те ро ге ни за ци је из ло
же но сти је су дру штве не пре по ру ке. Ка ко се дру штве не мре
же фор ми ра ју из нај ра зли чи ти јих раз ло га, од но сно ин те ре
са, два по је дин ца ко ја де ле јед но за јед нич ко ин те ре со ва ње 
мо гу би ти у пот пу но сти су прот ста вље ни по не ком дру гом, 
дру штве но ма ње или ви ше ре ле вант ном пи та њу, те они би
ва ју из ло же ни су прот ста вље ном ми шље њу. Та ква си ту а ци ја 
упу ћу је на по сто ја ње по зи тив них ути ца ја ко је но ве ме диј
ске тех но ло ги је и дру штве ни ме ди ји мо гу има ти на сма ње
ње ин фор ма ци о не и иде о ло шке се гре га ци је.33

Аме рич ки пред сед нич ки из бо ри из 2016. го ди не су у ни зу 
кон тра верз них и ди ску та бил них те ма, у пр ви план дру штве
ног ди ја ло га уне ли и јед ну, не та ко но ву, али но вим ди ги
тал ним ме ди ји ма сва ка ко мно го при сут ни ју, по ја ву. Ова по
ја ва, у упо тре би рас про стра ње на као ла жне ве сти, до во ди 
у пи та ње етич ке аспек те са вре ме не ин фор ма ци о не ко му ни
ка ци је, уло гу но вих ди ги тал них ме ди ја у са вре ме ној жур
на ли сти ци, те срж са ме дру штве не ин тер ак ци је да на шњег 
дру штва.

31 Flax man, S., Goel, S. and Rao, J. M. (2016). Fil ter bub bles, ec ho cham bers, 
and on li ne news con sump tion, Pu blic Opi nion Qu ar terly, 80, Ox ford: Ox ford 
Uni ver sity Press, p. 299.

32 Исто, стр. 299.
33 Bar be ra, P., Jost, T. J., Na gler, J., Tuc ker, J. A. and Bon ne au, R. (2015) Twe

e ting form left to right: Is on li ne po li ti cal com mu ni ca tion mo re than an ec ho 
cham ber, Psycho lo gi cal Sci en ce, 26, New York: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 1540.
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Ла жне ве сти пред ста вља ју ин фор ма тив не са др жа је ко ји су 
на мер но и из ри чи то не и сти ни ти, те ко ји има ју мо гућ ност 
да дез ин фор ми шу осо бе ко је су им из ло же не. Ка да се не ка
да го во ри ло о пре по зна ва њу ла жних из во ра ин фор ми са ња, 
јед на од на зна ка је сте би ла пре по зна тљи вост истих услед 
не про фе си о нал не пре зен та ци је и јеф ти ног из гле да њи хо вих 
веб пре зен та ци ја. Ме ђу тим, са вре ме ни ди ги тал ни ме ди ји 
пру жа ју низ на чи на на ко ји се ла ко, јеф ти но, и без пре ви
ше зна ња мо гу кре и ра ти веб пре зен та ци је и са др жа ји ко ји 
из гле да ју пот пу но про фе си о нал но, те иден тич но ле ги тим
ним ин фор ма ци о ним из во ри ма. Пре ма то ме, свр ха и из вор 
ла жне ве сти се мо гу раз ма тра ти кроз два основ на еле мен та: 
фа бри ка ци ју и об ма ну.34

У ре ле вант ној ли те ра ту ри, при ме ри ла жних ве сти кроз ко је 
се ови еле мен ти мо гу сту ди ра ти су углав ном ве за ни за аме
рич ке пред сед нич ке из бо ре из 2016. го ди не. То и не чу ди, јер 
је упра во ко ри шће ње овог тер ми на и до би ло на по пу лар но
сти у окви ру кам па ње, где су пред сед нич ки кан ди да ти, као и 
њи хо ве стран ке, по бор ни ци, те ме ди ји ко ји су им на кло ње
ни, ко ри сти ли овај тер мин ка ко би дис кре ди то ва ли про тив
нич ки та бор. Ме ђу тим, тер мин се пре све га по сма тра кроз 
на сло ве пла си ра не кроз дру штве не ме ди је, по пут оних као 
што су ,,Па па по др жа ва До нал да Трам па’’ или ,,Ир ска при
хва та ’из бе гли це’ из Сје ди ње них Аме рич ких др жа ва’’ на кон 
што је Трамп иза бран за пред сед ни ка. Ова кве ве сти очи
глед но са др же еле мент не и сти не, с об зи ром на то да ни су 
пот ко ва не ствар но сним чи ње ни ца ма. Оне чак ни ни су пре
у ве ли ча ни из ве шта ји о ре ал ним до га ђа ји ма, већ су пот пу но 
не тач не, од но сно фа бри ко ва не, те осо бе ко је су их пи са ле не 
мо гу има ти ни ка кву осно ву да и са ми ми сле да у њи ма има 
ма кар део исти не.

Дру ги еле мент, од но сно об ма на, је при сут на у чи ње ни ци да 
су ова кви ме диј ски са др жа ји пла си ра ни пу тем но вих ди ги
тал них ме ди ја та ко да из гле да ју као ау тен тич но, исти ни то 
из ве шта ва ње. Они се не пред ста вља ју као не чи је ми шље
ње или са ти ра, као што би то би ло у слу ча ју не чи јег лич ног 
бло га, већ као из ве шта ва ње на за ви сног из во ра ме диј ског 
ин фор ми са ња. То се по сти же та ко што су веб пре зен та ци је 
(сај то ви, пор та ли) на ко ји ма се ова кве ве сти пре зен ту ју ди
зај ни ра ни да ли че на пре зен та ци ју во де ћих ме диј ских из во
ра. Пре ма јед ном из ве шта ју35 по сто ји пре ко сто ти ну сај то ва 

34 Al lcott, H. and Gent zkow, M. (2017) So cial Me dia and Fa ke News in 
the 2016 Elec tion, Jo ur nal of Eco no mic Per spec ti ves 31, Nas hvil le, TA: 
American Eco no mic As so ci a tion, p. 214.

35 Var go, C. J., Guo, L. and Ama zeen, M. A. (2017) The agen daset ting po wer 
of fa ke news: A big da ta analysis of the on li ne me dia lan dsca pe from 2014 to 
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ко ји по се ду ју та кав ди зајн, пла си ра ју не е тич не са др жа је и 
има ју име на до ме на ко ја зву че као да су ба зи ра на у САД, 
али су на ста ли и кон тро ли шу се на те ри то ри ји Бив ше Ју
го сло вен ске Ре пу бли ке Ма ке до ни је. Са др жа ји на овим сај
то ви ма су углав ном кре и ра ни пу тем кон тентфар ми, где се 
иле гал но пи ра те ри зу ју исти ни ти и ле ги тим ни ме диј ски са
др жа ји, те се они об ра ђу ју и тран сфор ми шу у ла жне ве сти.36

Из во ри ла жних ве сти се огле да ју у то ме што иза њих не сто је 
но ви на ри, те се за њи хо во ши ре ње не осла ња ју на жур на ли
стич ки ква ли тет. Иза ових са др жа ја сто је по је дин ци ко ји за 
њи хо во ши ре ње при ли ку ви де у ал го рит ми ма друштвених 
ме ди ја и оста лих ме диј ских плат фор ми.37

Да кле, упо тре ба тер ми на ла жне ве сти у рас пра ви о етич кој 
про бле ма ти ци ме диј ских са др жа ја у но вим ди ги тал ним ме
ди ји ма, се пре све га тре ба ко ри сти ти ка ко би се ока рак те ри
са ли фик тив ни са др жа ји ко ји су пред ста вље ни као ле ги тим
ни из во ри ин фор ма ци ја, али ко ји су на мен ски кре и ра ни ка ко 
би об ма ну ли оп ште мње ње, у свр ху оства ре ња од ре ђе них 
лич них, по ли тич ких или фи нан сиј ских ци ље ва.

Ов де се мо же уо чи ти сво је вр сна ком пле мен тар ност из ме ђу 
ова два етич ка про бле ма (ехо ко мо ре и ла жних ве сти). Ка ко 
је по је ди нац ве о ма су бјек ти ван при сво јој по тра зи за ин фор
ма ци ја ма, тра же ћи по твр ду сво га лич ног ми шље ња, ла жне 
ве сти ту по ја ву оп ти мал но екс пло а ти шу. По је дин ци су скло
ни ји при хва та њу ин фор ма ци ја без кри тич ке ана ли зе ако је 
из вор из ко га до ла зе кре ди би лан, а тај кре ди би ли тет ће нај
че шће по се до ва ти онај из вор ко ји је већ по твр дио не ке од 
ста во ва да тог по је дин ца. Ехо ко мо ре се, та ко ђе, по ка зу ју и 
као вр ло от пор не на ко рек ци ју дез ин фор ма ци ја, те до ла зи до 
ефек та где пред ста вља ње су прот ста вље ног ми шље ња мо же 
да бу де до жи вље но као лич ни на пад, те да оја ча пр во бит на 
ста но ви шта. Ов де се ви ди да ме диј ско обра зо ва ње пу бли ке 
мо ра да игра ве о ма бит ну уло гу у но вој па ра диг ми ме диј
ског ин фор ми са ња, јер је са мо тим пу тем мо гу ће оства ри ти 
етич ке стан дар де ко је но ви нар ство мо ра по се до ва ти ка ко би 
ре а ли зо ва ло прин ци пе тран спа рент но сти и исти ни то сти, на 
ко ји ма би тре ба ло да се те ме љи.

2016, New me dia & so ci ety, 20, New York, NY: SA GE Pu bli ca ti ons, p. 2033.
36 Vi da ko vić, M. i Vi da ko vić, D. Etič ka pi ta nja pri rod nog ogla ša va nja u no

vim di gi tal nim me di ji ma. u: Mo sto vi me dij skog obra zo va nja 2015, pri re di li 
Pralica, D. i Šin ko vić, N. (2015) No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 314.

37 Vi da ko vić, M. i Vi da ko vić, D. Etič na im ple men ta ci ja SEO stra te gi ja u di
gi tal nom mar ke tin gu, u: Mo sto vi me dij skog obra zo va nja, 2016, pri re di li 
Pralica, D. i Šin ko vić, N. (2016) No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, str. 383.
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За кљу чак

У зад њих не ко ли ко го ди на, жур на ли сти ка и ме диј ско из ве
шта ва ње су, као ни ка да ра ни је, по ста ли део оп штег јав ног 
дис кур са. Оби ље ме диј ских са др жа ја, те но ви об ли ци ди
стри бу ци је истих, ство ри ли су но ву ди на ми ку у про це су ме
диј ског ин фор ми са ња, ко ја са со бом но си ка ко но ве мо мен те 
у кон ти ну и ра ном про це су ме диј ске де мо кра ти за ци је, та ко и 
од ре ђе ну кри зу по ве ре ња у жур на ли сти ку, у це ло сти.38

Но ва па ра диг ма ме диј ског ин фор ми са ња на ста је као по сле
ди ца но вих ме диј ских тех но ло ги ја, ко је омо гу ћа ва ју об лик 
ко му ни ка ци је ко ја ни је огра ни че на, чи ни се, ни јед ном од 
гра ни ца ко ји ма под ле жу тра ди ци о нал ни масме ди ји. Ко
му ни ка ци ја је ин тер ак тив на, мо мен тал на, те без кла сич них 
про стор них огра ни че ња. Веб 2.0 тех но ло ги је, са дру штве
ним ме ди ји ма у пр вом ре ду, учи ни ле су да ме диј ски са
држа ји ви ше не пред ста вља ју са мо из вор ин фор ма ци ја, већ 
по тен ци јал не еле мен те кроз ко је по је дин ци де фи ни шу свој 
про фил као део од ре ђе не дру штве не мре же.

Дру штве на ди мен зи ја но вих ди ги тал них ме ди ја је до не ла то 
да са ма пу бли ка има ве о ма зна чај ну уло гу у про це су ме диј
ског ин фор ми са ња. Ова уло га је сво јим ка рак те ром ин тер
ак тив ни ја ви ше не го што је то би ла ика да до са да. По ред 
то га што по је дин ци у овом про це су уче ству ју кроз, та ко зва
не, ме тано ви нар ске ак тив но сти по пут де ље ња, ко мен та ри
са ња, кри ти ко ва ња, ре о бли ко ва ња ме диј ских са др жа ја, они 
ко ри сте ка па ци те те веб 2.0 ала та да са ми кре и ра ју ин фор
ма тив не са др жа је. Дру штве ни ме ди ји, кроз гра ђан ско но ви
нар ство, пру жа ју ко ри сни ци ма ши рок спек тар раз ли чи тих 
из во ра ин фор ма ци ја, те је пре фор ми ра ња лич ног ми шље ња 
не ки до га ђај мо гу ће са гле да ти из угла не ко ли ко раз ли чи тих 
ме диј ских из во ра. Ова кав вид ме диј ског из ве шта ва ња до но
си ве ли ку до зу де мо кра ти за ци је ме диј ског ин фор ми са ња, 
где се по је ди нац не осла ња са мо на тра ди ци о нал не ме диј ске 
ин сти ту ци је, већ кроз сво ју дру штве ну мре жу и сам мо же да 
уче ству је у фор ми ра њу јав ног ми шље ња.

Но ве ка рак те ри сти ке са вре ме не ме диј ске ко му ни ка ци је су 
са со бом до не ле и но ве етич ке не до у ми це, ко је има ју по
тен ци јал да угро зе про цес де мо кра ти за ци је и тран спа рент
но сти ме диј ског ин фор ми са ња. Да нас се као глав ни етич ки 
про бле ми на ме ћу ин фор ма ци о на се гре га ци ја, те ла жне ве
сти. Ови об ли ци не е тич ког по на ша ња су до ве ли до од ре ђе не 
кри зе по ве ре ња у ме диј ско ин фор ми са ње, те је нео п ход но 

38 New man, N., Fletcher, R., Ka lo ge ro po u los, A., Levy, D. A. and Ni el sen, R. 
K. нав. де ло стр. 27.
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на ћи ре ше ња ко ја ће би ти у скла ду са но вим мо мен ти ма ко
је је по сле ди ца жур на ли стич ких ак тив но сти у све ту дру
штвених ме ди ја.

На ме диј ским ор га ни за ци ја ма је да, у вре ме ну сен за ци о на
ли за ци је и ко мер ци ја ли за ци је ме диј ских са др жа ја, ин си сти
ра ју на ква ли те ту и вер до стој но сти, те да кроз тран спа рент
ност, објек тив ност и од го вор ност, гра де од нос по ве ре ња са 
пу бли ком. Увек се мо ра има ти у виду ин тер ак тив ни од нос 
са пу бли ком и ва жност не за ви сних из во ра гра ђан ског но ви
нар ства, ка ко би се при из ве шта ва њу до ла зи ло до те мељ но 
ис тра же них чи ње ни ца. 

Ме диј ске ор га ни за ци је и плат фор ме дру штве них ме ди ја 
мо ра ју узе ти ак тив ну уло гу у ме диј ском обра зо ва њу ко ри
сни ка, ка ко би их оспо со би ли да игра ју ак тив ну уло гу у су
зби ја њу ла жних ве сти и ме диј ских са др жа ја ни ског ква ли
те та, те би ли све сни етич ке про бле ма ти ке у ко ју се мо же 
за па сти уко ли ко се ме диј ске при ли ке, ко је омо гу ћа ва веб 2.0 
техноло ги ја, не ко ри сте на оп ти ма лан на чин.
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WEB 2.0, SOCIAL MEDIA AND THE NEW  
PARADIGM OF INFORMATION MEDIA

Abstract

Through an analysis of relevant literature, this paper examines important 
aspects of the new paradigm of information media, originating from the 
changes of social communication in general, prompted by information
communication revolution. The Web 2.0 environment, with social 
media at its front, brought forth a higher level of interactivity in the 
information exchange – information media i.e. journalistic reporting. 
This interactivity facilitates thorough changes which must be taken into 
account so as to enable production and distribution of optimal media 
content. The paper discusses in detail the Web 2.0 environment and 
its specific features, against the more traditional media environment. 
The paper further reports on important observations pertaining to social 
media and their social and communicational specificities, as well as 
the means by which their interactive nature influences exchange 
of information. The new role of public in media communication is 
also discussed in detail, as well as the rise of citizen journalism as 
a consequence of previously mentioned interactivity of the digital 
environment. Hereafter follows a discussion on the new habits in the 
media consumption, with an emphasis on incidental consumption as 
a product of the social media culture. Finally, the paper examines the 
biggest ethical issues of the modern information media in the Web 
2.0 conditions. Namely, it discusses information segregation (echo 
chambers) and fake news, and what media organizations and social 
media platforms can do to contain this, socially unfavorable, behavior 
and minimize, if not completely eliminate, their detrimental influence.

Keywords: Web 2.0, social media, information media, media culture, 
fake news, media segregation


