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Ап стракт: Рад пред ста вља ем пи риј ско ис тра жи ва ње екс пло ра тив ног 
ти па, ре а ли зо ва но у ци љу са гле да ва ња ста во ва сред њо шко ла ца и сту де на та 
срп ске на ци о нал но сти о сва ко днев ном жи во ту на Ко со ву и Ме то хи ји. Ис-
тра жи ва ње је ре а ли зо ва но при ме ном фо кус-груп не ис тра жи вач ке тех ни ке. 
Ре зул та ти ука зу ју на не за до вољ ство сва ко днев ним жи во том и све ин тен зив-
ни ју вир ту е ли за ци ју њи хо вог дру штве ног жи во та, пре све га ко ри шће њем 
Феј сбу ка (Fa ce bo ok). Иако је по пу лар ност Феј сбук мре же код мла дих Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји са мо део оп ште свет ске Феј сбук ма ни је, Феј сбук и ин-
тер нет уоп ште има ју и спе ци фич ну те жи ну – они исто вре ме но пред ста вља-
ју њи хов бег из огра ни че ног, за тво ре ног, ску че ног, си ро ма шног и су мор ног 
про сто ра ка кво је Ко со во и Ме то хи ја да нас за Ср бе. Ин тер нет и Феј сбук 
су њи хов про зор у свет пре ко жи це, мо гућ ност да ко му ни ци ра ју са „сво ји-
ма“. До ми нант но је при мет на же ља за од ла ском из ме ста по ре кла, ко ја је 
на гла ше ни ја код ис пи та ни ка из ен кла ва, као и од су ство ја сне пер спек ти ве 
жи во та на Ко со ву и Ме то хи ји. Иако екс пло ра тив но, ис тра жи ва ње је ука за-
ло на број не не га тив не по ја ве со ци ја ли за ци је мла дих у пост кон фликт ном 
под руч ју, због че га аутор ке ве ру ју да је нео п ход но ре а ли зо ва ти мно го ве ћа 
и све о бу хват ни ја ис тра жи ва ња на те му спе ци фич но сти сва ко днев ног жи во-
та, ста во ва и по тре ба мла дих у ју жној срп ској по кра ји ни.
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1. О ис тра жи ва њу

Фо кус-груп ни ин тер вју1 че сто је при ме њи ва на тех ни ка у ис тра жи ва њи-
ма ста во ва и по тре ба срп ског и ал бан ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то-
хи ји у по след њих два на ест го ди на. Раз ло ге углав ном тре ба тра жи ти у при-
су ству и ра ду мно го број них ор га ни за ци ја ци вил ног сек то ра у по кра ји ни. 
При ме ну фо кус-груп ног ин тер вјуа при пад ни ци тих ор га ни за ци ја оправ да ва-
ју бр зи ном ко јом до би ја ју од го во ре од ве ћег бро ја ис пи та ни ка, као и еко но-
мич но шћу, свој стве ној при ме ни те тех ни ке2. У ака дем ским ис тра жи ва њи ма, 
ко ја се ре а ли зу ју на Ко со ву и Ме то хи ји, фо кус-груп ни ин тер вју та ко ђе је на-
шао сво ју при ме ну, иако ни је об ја вљен ве ли ки број ре зул та та ис тра жи ва ња 
ре а ли зо ва них при ме ном те тех ни ке3.

 При ме на фо кус-груп ног ин тер вјуа нај по жељ ни ја је у екс пло ра тив ним 
ис тра жи ва њи ма, ка да се о ис тра жи ва ној по ја ви не зна мно го. Раз лог, због 
ко јег се фо кус-гру пе ко ри сте у ра ним фа за ма ис тра жи ва ња, мо же би ти и де-
фи ни са ње хи по те за, про ис те клих из ре зул та та фо кус-груп них ди ску си ја4. 

1 Фо кус-груп ни ин тер вју пред ста вља вид груп ног ин тер вјуа, због че га не ки ауто ри, за не-
ма ру ју ћи раз ли ку, ко ја ме ђу њи ма ипак по сто ји, по че так при ме не фо кус-груп ног ин тер-
вјуа ви де још у Бо гар ду со вим ис тра жи ва њи ма, из 1926. го ди не (ви де ти: Ср бо љуб Бран-
ко вић, Увод у ме то до ло ги ју – ква ли та тив ни ме то ди ис тра жи ва ња дру штве них по ја ва, 
Ме га тренд уни вер зи тет при ме ње них на у ка, Бе о град, 2007, 73). Кри гер (Kruеger, 1988) 
сма тра да је фо кус-груп ни ин тер вју ро ђен кра јем 1930. го ди не, у на уч ним кру го ви ма чи-
ји су пред став ни ци сум ња ли у не при ко сно ве ну тач ност тра ди ци о нал них ис тра жи вач ких 
ме то да. До га ђај, ко ји се на во ди као пре су дан за по че так при ме не фо кус-груп ног ин тер-
вјуа, у на уч ним кру го ви ма ве зан је за 1941. го ди ну и Ро бер та Мер то на. По чет ком 1941. 
го ди не, Ро берт Мер тон до шао је на Уни вер зи тет Ко лум би ја, где је већ ра дио Пол Ла-
зар сфел (Paul La zar sfeld), по зван од стра не „Of fi ce of War In for ma tion“ да ура ди ана ли зу 
ре ак ци је јав но сти на еми си је рат ног про гра ма, чи ји је циљ био под сти ца ње мо ра ла (Сла-
ђа на Ђу рић, Фо кус-груп ни ин тер вју, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 13).

2 По сма тра ње оп ште ат мос фе ре и рас по ло же ња уче сни ка то ком ра да гру пе до дат но мо-
гу да по слу же као пу то каз у по твр ђи ва њу или да љем ис тра жи ва њу хи по те зи.

3 Фо кус-груп ни ин тер вју, као ис тра жи вач ка ме то да, да нас има ши ро ку при ме ну у со-
ци о ло ги ји, по ли тич ким на у ка ма, ко му ни ко ло ги ји, кул ту ро ло шким и фе ми ни стич ким 
сту ди ја ма, као и у ис тра жи ва њи ма тр жи шта, мар ке тин шким ис тра жи ва њи ма, ис тра жи-
ва њи ма јав ног мње ња, а у по след ње вре ме и у ме ди цин ским ис тра жи ва њи ма (ви де ти: 
Ср бо љуб Бран ко вић, нав. де ло, 2007, 73).

4 Сем у екс пло ра тив ним, фо кус-груп ни ин тер вју мо же се ко ри сти ти и у фе но ме но ло-
шким (ис ку стве ним) ис тра жи ва њи ма, чи ја је осо бе ност ис тра жи ва че во по се до ва ње 
по чет них зна ња о ис пи ти ва ној те ми. У та квим ис тра жи ва њи ма, ис тра жи вач има за циљ 
про ду бљи ва ње сво јих зна ња и раз ја шње ње евен ту ал них не до у ми ца. Фе но ме но ло шки 
при ступ ис пу ња ва и ци ље ве три ан гу ла ци је и кон фир ма ци је, што зна чи да ис тра жи вач 
до би је не по дат ке упо ре ђу је са ре зул та ти ма из прет ход но при ме ње них ме то да, а до-
би је не на ла зе упо ре ђу је и са сво јим прет ход ним ста во ви ма и зна њи ма о ис пи ти ва ној 
по ја ви (ви де ти: Сла ђа на Ђу рић, нав. де ло, 2007, 33).
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То олак ша ва и до но ше ње од лу ке о те рен ској ис тра жи вач кој стра те ги ји, ко-
ја ће усле ди ти у ка сни јим фа за ма ис тра жи ва ња5. Во ђе не том иде јом, на сто-
ја ле смо да ре а ли зу је мо екс пло ра тив но ис тра жи ва ње сва ко днев ног жи во та 
мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји, ка ко би смо са гле да ле ста во ве сту де на та 
При штин ског уни вер зи те та, при вре ме но сме ште ног у Ко сов ској Ми тро ви-
ци, и сред њо шко ла ца, ко ји се шко лу ју у Ко сов ској Ми тро ви ци и Зве ча ну. 
Уче сни ци у фо кус-груп ним рас пра ва ма мо гу би ти ода бра ни по два основ на 
кри те ри ју ма:

1) со ци о де мо граф ски: пол, ста рост, обра зо ва ње, се ло/град, ет нич ка 
или вер ска при пад ност. „Ови кри те ри ју ми се при ме њу ју кад се по ла зи од 
прет по став ке или кад су прет ход на кван ти та тив на ис тра жи ва ња по ка за ла да 
со ци јал на и де мо граф ска свој ства има ју ве зе са оним што је пред мет ис тра-
жи ва ња – на при мер, од ре ђе ни ста во ви или по на ша ње;

2) те мат ски: ка да се уче сни ци раз вр ста ва ју пре ма ти пу од но са пре ма ис-
тра жи ва ној те ми – на при мер, чвр сте, уме ре не, ме ке при ста ли це и про тив-
ни ци не ке иде је“6.

За по тре бе ис тра жи ва ња при ме ни ле смо пр ви кри те ри јум, из ме ђу оста-
лог за то што смо же ле ле да ис пи та мо да ли има раз ли ке у ста во ви ма ис пи-
та ни ка из ен кла ва и оних ко ји жи ве на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, бу ду ћи да 
се без бед но сна си ту а ци ја у на ве де ним де ло ви ма по кра ји не ве о ма раз ли ку је 
у од но су се вер – југ, те ни је под јед на ко стре сна за Ср бе ко ји жи ве у ал бан-
ском окру же њу, од но сно ме шо ви тим сре ди на ма и на ком пакт ној срп ској 
те ри то ри ји. Тре ба ло је ис пи та ти и упо ре ди ти ста во ве ис пи та ни ка у ве зи са 
тре нут ним жи во том и шко ло ва њем и пер спек ти ва ма да љег жи во та и шко-
ло ва ња на Ко со ву и Ме то хи ји. По се бан на гла сак ста вљен је на ко ри шће ње 
ин тер не та и дру штве них мре жа, за ко је смо прет по ста ви ле да су по ста ли 
сва ко дне ви ца ме ђу мла ди ма, што је ис тра жи ва ње и по твр ди ло.

Уче сни ци фо кус-гру па би ли су мла ди ћи и де вој ке срп ске на ци о нал но сти 
са Ко со ва и Ме то хи је. Сва ка фо кус-гру па је би ла са ста вље на од јед ног бро ја 
уче сни ка из Ко сов ске Ми тро ви це, као је ди не ур ба не сре ди не на Ко со ву и 
Ме то хи ји у ко јој жи ве Ср би, и од уче сни ка ко ји су из ен кла ва, али су тре нут-
но на шко ло ва њу у Ко сов ској Ми тро ви ци и Зве ча ну. Раз лог ле жи у на сто ја-
њу ис тра жи ва ча да ис тра жи има ли раз ли ке у ста во ви ма вр шња ка ко ји до ла зе 
из раз ли чи тих сре ди на – јед ни су из гра да, ко ји се на ла зи на се ве ру Ко со ва и 
у слу ча ју су ко ба са Ал бан ци ма за ле ђе мо гу на ћи на про сто ру уже Ср би је, ко-
ја је од Ко сов ске Ми тро ви це уда ље на 60 км, док дру ги жи вот про во де у пот-
пу ном ал бан ском окру же њу, где би, у слу ча ју ет нич ког су ко ба, по пут на си ља  

5 Сла ђа на Ђу рић, нав. де ло, 2007, 7.
6 Ср бо љуб Бран ко вић, нав. де ло, 2007, 78.
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17. мар та 2004, би ли пре пу ште ни на „ми лост и не ми лост“ ве ћин ској по пу-
ла ци ји. Док је је ди ни срп ски град на Ко со ву и Ме то хи ји исто вре ме но и ли-
ни ја раз гра ни че ња и сво је вр сна ли ни ја фрон та, на ко јој већ два на ест го ди на 
од ра ста ју но ве ге не ра ци је у бун тов нич ком ду ху, с по ја ча ним адре на ли ном 
за буд ност и спрем ност за су коб, у пре о ста лим срп ским сре ди на ма на ју гу, у 
по след њих не ко ли ко го ди на, при ме ћен је тренд та ко зва не ин те гра ци је Ср ба 
у ко сов ске ин сти ту ци је, ко ја се очи та ва по се до ва њем до ку ме на та при штин-
ских ин сти ту ци ја и све ве ћим бро јем Ср ба ко ји ра де за те ин сти ту ци је. 

При из ра ди осно ве за фо кус-груп не ди ску си је прет по ста ви ле смо:
–  не за до вољ ство ис пи та ни ка сва ко днев ним жи во том, ка ко у ме сти ма 

свог по ре кла, та ко и на Ко со ву и Ме то хи ји као по кра ји ни;
– не за до вољ ство са др жа ји ма за сло бод но вре ме;
– не ја сну ду го роч ну сли ку о се би и да љем жи во ту на Ко со ву и Ме то хи ји;
–  раз ли ку у ста во ви ма сту де на та и сред њо шко ла ца из ен кла ва од 

сво јих вр шња ка, ко ји жи ве и шко лу ју се у Ко сов ској Ми тро ви ци, 
бу ду ћи да је реч о сре ди на ма ко је се, осим по ур ба ни стич ким и 
ар хи тек тон ским, раз ли ку ју по без бед но сним и ин сти ту ци јал ним ка-
рак те ри сти ка ма.

На те ре ну су ре а ли зо ва не две фо кус-гру пе, у про сто ри ји ло кал не ор га-
ни за ци је7 ци вил ног сек то ра, ко ја је аде кват на за при ме ну те ис тра жи вач ке 
тех ни ке. У фо кус-гру пи о сва ко днев ном жи во ту сред њо шко ла ца уче ство ва ло 
је 13 уче сни ка – се дам мла ди ћа и шест де во ја ка. Реч је о уче ни ци ма тре ћих 
и че твр тих раз ре да Гим на зи је, Тех нич ке и Ме ди цин ске шко ле у Ко сов ској 
Ми тро ви ци и Тех нич ке шко ле у Зве ча ну. Тро ји ца уче сни ка су из ен кла ва – 
пре о ста лих ру рал них срп ских сре ди на ју жно од Ибра (Кли на, Ба бин Мост, 
Ве ли ка Хо ча) и је дан из Ле шка, нај се вер ни јег ме ста пре ма цен трал ној Ср-
би ји. Сва че тво ри ца су сме ште на у До му уче ни ка у Ко сов ској Ми тро ви ци. 
Оста ли уче сни ци фо кус-гру пе жи ве са сво јим по ро ди ца ма у Ко сов ској Ми-
тро ви ци и Зве ча ну. У фо кус-гру пи о сва ко днев ном жи во ту сту де на та, Ср ба 
и оста лих не ал ба на ца на Ко со ву и Ме то хи ји, уче ство ва ло је је да на ест (11) 
уче сни ка – пет мла ди ћа и шест де во ја ка. Реч је о сту ден ти ма Ме ди цин ског, 
Еко ном ског, Учи тељ ског, Фи ло зоф ског фа кул те та, Фа кул те та за спорт и Ви-
со ке шко ле стру ков них сту ди ја Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним 
се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци. Ше сто ро уче сни ка по ти че из ен кла ва 
(При луж је, Ла пље се ло, Угља ре, Но во Бр до), али су на шко ло ва њу у Ко сов-
ској Ми тро ви ци. 

Фо кус-груп не ди ску си је во ђе не су уз при ме ну стра те ги је лев ка, што 
зна чи да су нај пре по ста вља на оп шта, за тим по себ на и од ре ђе ни ја пи та ња. 

7 „Цен тар за раз вој за јед ни ца“
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У скла ду са тим, ди ску си је су во ђе не нај пре на те му сва ко днев ног жи во та 
уче сни ка, са по себ ним освр том на сло бод но вре ме и сте пен за до вољ ства 
сва ко днев ним жи во том. По том је као те ма, ши рим се том пи та ња и пот пи-
та ња, уве ден ин тер нет и ко ри шће ње дру штве них мре жа. Тре ћи сег мент од-
но сио се на без бед но сну си ту а ци ју и то да ли уче сни ци ди ску си ја сма тра ју 
да се она раз ли ку је у Ко сов ској Ми тро ви ци, у по ре ђе њу са ен кла ва ма. За-
вр шни сег мент ди ску си је био је ве зан за ми шље ња уче сни ка, да ли ће оста ти 
или оти ћи са Ко со ва и Ме то хи је. За по тре бе овог ра да би ће пре зен то ва ни 
ре зул та ти пр вог де ла ди ску си је ко ји је у ве зи са сва ко дне ви цом, сло бод ним 
вре ме ном и ин тер не том8.

Ди ску си је су за бе ле же не аудио-тех ни ком, та ко да су тран скри бо ва ни од-
го во ри пот пу но ори ги нал ни. Уче сни ци су по ка за ли ви сок ни во мо ти ви са но-
сти за ди ску си ју на на ве де не те ме. Ни је би ло не га тив них вер бал них, ни ти не-
вер бал них ре ак ци ја уче сни ка, као ни од би ја ња у да ва њу од го во ра. Шта ви ше, 
сте кле смо ути сак да су уче сни ци обе фо кус-гру пе има ли по тре бу да о сво јим 
жи во ти ма и ста во ви ма отво ре но го во ре, че му у при лог го во ри ин тен зив на 
ин тер ак ци ја уну тар обе фо кус-гру пе. У увод ној ре чи на ве ле смо циљ, при ро-
ду и тех ни ку ис тра жи ва ња. Ка ко је јед на од аутор ки9 већ ре а ли зо ва ла слич но 
ис тра жи ва ње на кон јед но стра но про гла ше не не за ви сно сти Ко со ва од стра не 
при штин ских ин сти ту ци ја, у но вом ис тра жи ва њу по шло се од прет по став ки 
да је у сег мен ту „Ка ко про во ди те сво је сло бод но вре ме“ до шло до зна чај не 
про ме не – ма сов ног и ак тив ног уче шћа мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји у 
вир ту ел ним дру штве ним мре жа ма, пре све га Феј сбу ку (Fa ce bo ok). Шта ви ше, 
прет по став ка је да не са мо што су Феј сбук и ин тер нет по ста ли до ми нан тан 
на чин про во ђе ња сло бод ног вре ме на за нај ве ћи број мла дих Ср ба у По кра-
ји ни, већ да је и њи хов зна чај уто ли ко ве ћи што мла дим Ср би ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји не до ста ју сви оста ли кул тур ни и спорт ски са др жа ји, као и еле мен-
тар на сло бо да кре та ња и из бо ра са др жа ја за ак тив но про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на и сва ко днев ног жи во та уоп ште. Ово тим пре што мла ди Ср би ду же 
од де це ни ју од ра ста ју у не си гур ном, си ро ма шном и уру ше ном по страт ном 
дру штве ном окру же њу. Прет по ста ви ле смо, та ко ђе, да се ма сов на и ду го трај-
на упо тре ба дру штве них мре жа и ин тер не та од ра зи ла и на оста ле сег мен те 

8 Ово тим пре што су ди ску си је фо кус-гру па би ле ве о ма ин тен зив не, услед че га смо при-
ку пи ле ве ли ки број по да та ка. Услед тех нич ких пра ви ла ко ја се од но се на при пре му 
на уч ног члан ка, ди ску си је ће би ти пред ста вље не у два ра да, с тим што ће у овом ра ду 
би ти ре чи о сва ко дне ви ци и сло бод ном вре ме ну као ње ном ва жном аспек ту, а те жи-
ште дру гог ра да би ће на са гле да ва њу без бед но сне си ту а ци је и пер спек ти ве жи во та на 
Ко со ву и Ме то хи ји. 

9 Ви де ти: Ива на Ари то но вић, „Пер спек ти ве мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји“, Кул-
тур но на сле ђе Ко со ва и Ме то хи је – на уч но ви ђе ње ис хо ди шта, раз во ја, зна ча ја и чу ва ња, 
Ин сти тут за срп ску кул ту ру При шти на/Ле по са вић, 2010, 369–382. 
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њи хо вог сва ко днев ног жи во та, пре све га на днев не рад не оба ве зе у шко ли и 
на фа кул те ту, ам би ци је, као и на пла но ве за бу дућ ност.

Глав ни раз лог ода би ра фо кус-груп не тех ни ке у овом ис тра жи ва њу је сте 
раз ви ја ње со ци јал не ин тер ак ци је ме ђу чла но ви ма гру пе, са ци љем са зна ва-
ња њи хо вих ста во ва, ми шље ња, уве ре ња, ис ку ста ва и ре ак ци ја, ко је се ко ри-
шће њем дру гих ис тра жи вач ких ме то да не мо гу та ко ла ко са зна ти. По ме ну ти 
ста во ви, ми шље ња, уве ре ња де ли мич но су не за ви сни од гру пе или со ци јал-
ног окру же ња, али их је нај јед но став ни је от кри ти кроз ме ђу соб ну ин тер ак-
ци ју, на ко јој фо кус-гру па по чи ва и ко ју под сти че10. Груп ну ди на ми ку смо 
усме ра ва ле са ци љем до би ја ња ис кре них и отво ре них од го во ра ис пи та ни ка. 
На ро чи то смо има ле у ви ду да се у та квој си ту а ци ји фа во ри зу је ме ђу соб на 
са рад ња ис пи та ни ка, од но сно да је за да так мо де ра то ра да ума њи евен ту ал-
не тен зи је. У сва кој гру пи има „при ча ли ца“ и „ћу то ло га“, што је био слу чај 
и у на шем ис тра жи ва њу. Ипак, за да так мо де ра то ра је да уми ри и кон тро-
ли ше при ча ли це, а афир ми ше ћу то ло ге. Ве о ма је би ло ва жно да мо де ра тор 
не до зво ли на ме та ње ми шље ња не ког ис пи та ни ка оста лим ис пи та ни ци ма. 
Успе шност фо кус-гру ног ин тер вјуа и ва лид ност до би је них по да та ка по сти-
же се у ве ли кој ме ри, за хва љу ју ћи при јат ној и опу ште ној ат мос фе ри, ко ја 
ис пи та ни ци ма омо гу ћу је искре но из но ше ње сво јих ста во ва. „Ин ди ви ду ал не 
ка рак те ри сти ке уче сни ка ће ути ца ти на по на ша ње дру гих уче сни ка, ква ли-
тет ин тер ак ци је, ко хе зи ју и ком па ти бил ност гру пе, чи ме се ства ра ам би јент 
у ко јем ће се уче сни ци осе ћа ти сло бод ни или ску че ни, до вољ но мо ти ви са ни 
или рав но ду шни, опу ште ни или упла ше ни“11. Ре зул та ти ре а ли зо ва них фо-
кус-гру па по ка зу ју да су уче сни ци ве о ма искре но, у отво ре ној и опу ште ној 
ат мос фе ри, го во ри ли о свом сва ко днев ном жи во ту и ква ли те ту сло бод ног 
вре ме на у пост кон фликт ном дру штве ном окру же њу.

2. Ка ко из гле да је дан ваш уоби ча је ни дан?

Пр во пи та ње по ста вље но уче сни ци ма обе фо кус-гру пе гла си ло је: „Ка ко 
из гле да је дан ваш уоби ча је ни дан?“ (са по себ ним освр том на сло бод но вре-
ме). У фо кус-гру пи одр жа ној са сред њо школ ци ма до ми ни ра ли су од го во ри о 
бу ђе њу у ра ним ју тар њим са ти ма због од ла ска у шко лу, али и спа ва њу то ком 
да на. На кон ча со ва ве ћи на ис пи та ни ка од ла зи у не ки од ло кал них ка фи ћа на 

10 Ис тра жи вач мно го те же кон тро ли ше фо кус-гру пу не го ин ди ви ду ал ни ин тер вју, јер се 
у фо кус-гру пи мо же де си ти да уче сни ци пре у зму ини ци ја ти ву и кон тро лу над си ту а ци-
јом. Због то га се ин си сти ра на ис тра жи ва че вом до бром по зна ва њу тог ис тра жи вач ког 
про це са. У ком би на ци ји са по сма тра њем, фо кус-гру па омо гу ћу је ис тра жи ва чу да при-
ку пи ве ћу ко ли чи ну ин фор ма ци ја у кра ћем вре мен ском ро ку.

11 Сла ђа на Ђу рић, нав. де ло, 2007, 33.
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пи ће или у шет њу. По по врат ку ку ћи, од ма ра ју се или уче и про во де вре ме 
на ин тер не ту. Пред ве че од ла зе у град, а на кон то га та ко ђе про во де вре ме на 
ин тер не ту. Ис пи та ни ци ко ји су сме ште ни у До му уче ни ка у Ко сов ској Ми-
тро ви ци, на гла си ли су да вре ме ко је је у по по днев ним ча со ви ма пред ви ђе но 
за уче ње про во де спа ва ју ћи, а не ки уче сни ци ко ји има ју и ван школ ске ак-
тив но сти, као Му зич ку шко лу, фол клор, спорт, та ко ђе су ис та кли да на ла зе 
вре ме на за спа ва ње. Вр ло ма ло ис пи та ни ка из ја ви ло је да чи та лек ти ре или 
књи ге уоп ште, тим пре што, по соп стве ном при зна њу, ре ше ња за школ ске и 
ван школ ске за дат ке про на ла зе на ин тер не ту. Се дам од три на ест уче ни ка се 
ба ве спор том, фол кло ром или му зи ком. Уче ни ци ко ји су сме ште ни у До му 
уче ни ка, сво је вре ме пот пу но дру га чи је про во де ка да су у сво јим ме сти ма 
по ре кла. У сре ди на ма ју жно од Ибра, њи хо ва пр ва ак тив ност је да раз го ва-
ра ју са по ро ди цом о но ви на ма у ку ћи и ме сту, с об зи ром на то да има ју про-
бле ма у те ле фон ској ко му ни ка ци ји са по ро ди цом то ком њи хо вог бо рав ка 
у Ко сов ској Ми тро ви ци (због пре ки да срп ских те ле фон ских мре жа). Они 
по ма жу ро ди те љи ма у по љо при вред ним по сло ви ма или про во де вре ме на 
ин тер не ту, ко је им та да бу квал но слу жи као „про зор у свет“, „бег од ствар-
но сти“ и „ко му ни ка циј ска ве за са сво ји ма у Ср би ји“. Сло бод но вре ме не 
про во де на ули ци и игри, због без бед но сне си ту а ци је. Сви су емо тив но од-
го во ри ли да су срећ ни ји ка да бо ра ве у Ко сов ској Ми тро ви ци, ко ја је за њих 
ур ба на сре ди на, мно го дру га чи ја и ве ћа од њи хо ве, и ко ја им пру жа са др жа је 
за сло бод но вре ме. Поп ту но дру га чи је је од го во рио уче ник из Ле шка, ко-
ји је у по зи тив ном сми слу ја сно из дво јио сво ју сре ди ну, на крај њем се ве ру 
Ко со ва, пре ма цен трал ној Ср би ји, ко ја му да је сми сао сло бо де и ква ли те та 
жи вље ња; у њој се бо ље осе ћа, јер до ста вре ме на про во ди на по љу, у игри са 
сво јим вр шња ци ма.

М. Б. (уче ник, КМ): „Про бу дим се око 6 са ти. Око 7 са ти сам у шко ли. 
Од 12 до 15 ча со ва спа вам, па иза ђем на ка фу са дру гом. Три пу та не дељ но 
идем на фол клор. Уве че гле дам се ри ју, не ки филм на ХБО-у, ин тер нет и та-
ко“.

И. С. (уче ни ца, КМ): „Бу дим се око 6 са ти, за то што ча со ви по чи њу у 
7 са ти. У 12:30 ча со ва сам код ку ће. Идем на ин тер нет, слу шам му зи ку, учим 
око 2 са та. Уве че фит нес, филм, се ри ја. Ви кен дом из ла зим, тр чим, и ра дим 
би ло шта што мо же да ме ре лак си ра...“

М. А. (уче ник, Кли на): „У шко ли сам до 12 са ти. Око 14 ча со ва сам у 
До му. Од 15 до 17 ча со ва је вре ме пред ви ђе но за уче ње – та да спа вам. По сле 
идем са дру го ви ма на ин тер нет. Уве че ис пу ши мо по ци га ру ис пред До ма, па 
иде мо на са ва ње. Ку ћи идем пет ком. Та да се ви дим и ис при чам са мо ји ма о 
то ме ка ко је у шко ли. Су бо том има мо пу но по сла, по ма жем им у њи ви, за то 
што има мо пу но њи ва. Оста так да на про ве дем у ку ћи са се стром“.
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М. С. (уче ни ца, КМ): „Оба ве зно ују тро ка сним за шко лу. По сле шко ле 
сам са ти ма на Феј сбу ку. За ме ни ла сам књи ге Феј сбу ком по след њих пар ме-
се ци. Уве че сам до ка сно на ин тер не ту“.

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „До 12 са ти сам у шко ли. Тре ни рам ко-
шар ку и идем у те ре та ну. До 21 час мо ра мо да бу де мо у До му. У Ба би ном 
Мо сту сам на ин тер не ту по цео дан. Не мам ви ше дру штво та мо. Ин тер нет 
имам 2 го ди не, од ка ко су нам Шип та ри ис кљу чи ли фик сне мре же. Ср бин из 
При луж ја је про вај дер за ин тер нет“.

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Ов де сам у шко ли од 7 до12 са ти. По сле 
оба ве зно идем са дру штвом на пи ће. Он да до ђем у Дом, па идем на ин тер нет 
у обли жњи сту дент ски ка фић. За вре ме уче ња углав ном спа вам, као и оста ли из 
До ма. Око 18 ча со ва идем на ве че ру, па на ка фу са дру штвом. Ку ћи идем јед ном 
ме сеч но, јер не мам че сто пре воз. Та мо по ма жем мо ји ма у ви но гра ду. Са по ро-
ди цом се чу јем пре ко мо бил ног12. И фик сни и ин тер нет та мо пла ћа мо Шип та ри-
ма. Мо ји се ба ве ви но гра дар ством, та ко да им по ма жем. Мој та та про да је ви но“.

М. В. (уче ни ца, КМ): „У шко ли сам до 12 са ти, па у му зич кој од 13 са ти. 
Уве че идем на фит нес, па гле дам не ку се ри ју. На ин тер не ту играм сла га ли цу 
или гле дам не ки филм на ХБО-у. Ли стам ча со пи се, књи ге не уна зад две го ди-
не. Уве че не из ла зим мно го. Во лим да се дим код ку ће са по ро ди цом. Ви кен-
дом идем на ча со ве хе ми је, спре мам се за при јем ни“.

С. В. (сту дент, КМ): „Уста јем у 8:30 ча со ва и спре мам се за по сао. Од 
9 са ти сам на по слу. Ра дим у ло кал ној не вла ди ној ор га ни за ци ји. До 13 ча со-
ва сам на по слу. По сле одем ку ћи и спре мам ис пи те, јер сту ди рам ен гле ски. 
Уве че из ла зим у град са ве ре ни цом. Ина че, стал но чи там књи ге...“

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ја сту ди рам ме ди ци ну, та ко да по цео дан 
имам пре да ва ња, све ми је то ме под ре ђе но. Сло бод но вре ме је вре ме из ме ђу 
пре да ва ња, та да сам са де вој ком или дру го ви ма... Ви кен дом учим. Ка да сам 
код ку ће уоп ште не из ла зим, осим ка да је ле по вре ме – та да игра мо фуд бал. 
Ина че сам на ра чу на ру по цео дан или гле дам филм. Код ку ће од мах упад нем 
у апа ти ју и уоп ште ми се не из ла зи. У гра ду ми је дан ис пу њен пре ва њи ма. 
Код ку ће ми се ни шта не ра ди“.

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Ка да сам у Ко сов ској Ми тро ви ци, стал-
но сам у по кре ту. У се лу сам са мо у ку ћи. Рет ко ко од дру штва од ла зи ку ћи 
на ви кенд. Не ка да у истом да ну одем ку ћи и вра тим се у град. У се лу по сто је 
два или три ка фи ћа и та мо су увек исти љу ди. Ов де ми је за ни мљи ви је. Ви ше 
је љу ди и ви ше оба ве за“.

С. В. (сту дент ки ња, Угља ре): „Ов де имам пре да ва ња или идем у шет ње 
или учим. Код ку ће уоп ште не из ла зим. Ве ли ка је раз ли ка из ме ђу Ко сов ске 
Ми тро ви це и ен кла ва. Не ма где та мо да се иза ђе...“

12 Ко ри сте ћи број те ле фо на ал бан ског опе ра те ра.
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И. И. (Ром ки ња, КМ): „Ја сам из Ко сов ске Ми тро ви це, али сам по цео 
дан у ку ћи. Не из ла зим че сто. Гле дам се ри је, све ре дом. Ку вам, то во лим и 
во лим да пра вим фри зу ре. На ин тер не ту гле дам ка ко се пра ве фри зу ре“.

Ј. К. (сту дент, КМ): „Ра дим по сме на ма и ни ка да не мам вре ме на. Ка да 
до ђем ку ћи, при ват но ра дим за дру ге љу де. И учим. Са да сам на стру ков ним 
сти ди ја ма“.

На исто пи та ње о сво јој днев ној ру ти ни, сту ден ти су нај че шће на во ди ли 
оба ве зе на фа кул те ту, и дру же ње (углав ном уве че). За раз ли ку од сред њо шко-
ла ца, сту ден ти ни су спо ми ња ли спа ва ње у днев ним ча со ви ма, днев не шет ње по 
гра ду, и сво јим од го во ри ма ја сно су ука за ли да су им оба ве зе на фа кул те ту до-
ми нант не. Са мо две сту дент ки ње су на ве ле да се ба ве спор том. До дат но, два 
уче сни ка ра де, па су на ве ли да ни је јед но став но ра ди ти и сту ди ра ти. За јед нич ка 
ка рак те ри сти ка у од го во ри ма сред њо шко ла ца и сту де на та из ен кла ва је та да 
раз ли чи то про во де вре ме ка да су у сво јим ме сти ма по ре кла или у Ко сов ској 
Ми тро ви ци. Ка да су код ку ће, где, за раз ли ку од сред њо шко ла ца, бо ра ве кра ће 
и ре ђе, вре ме про во де у ку ћи, на ин тер не ту. Оче ки ва но, ви ше им се до па да да 
вре ме про во де у Ко сов ској Ми тро ви ци, и осим јед не уче сни це, сви већ на по-
чет ку ди ску си је од би ја ју мо гућ ност да се вра те у ен кла ве по за вр шет ку сту ди ја. 

На пи та ње: „Да ли сте за до вољ ни сво јим жи во том?“ са из у зет ком јед-
ног сту ден та, оста ли уче сни ци су не вер бал ним и па ра вер бал ним ка на ли ма 
сна жно по ка за ли сво је не за до вољ ство (при ме тан пе си ми зам), а у вер бал ним 
од го во ри ма су до не кле ис ка за ли сво је не за до вољ ство, са из у зет ком сту де-
на та из ен кла ва ка да су при ча ли о свом жи во ту у ен кла ва ма. Ти сту ден ти су 
ја сно ис ти ца ли да је њи хов жи вот знат но са др жај ни ји и по зи тив ни ји ка да 
вре ме про во де на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је не го у сво јим ме сти ма по ре кла. 
Њи хо ви од го во ри би ли су го то во иден тич ни од го во ри ма сред њо шко ла ца 
из ен кла ва, али са при мет ни јим не за до вољ ством жи во том у ен кла ви. Са мо 
је дан уче сник из Ко сов ске Ми тро ви це је из ја вио да је „ве чи ти оп ти ми ста“ 
и да је „пре за до во љан“ жи во том у Ко сов ској Ми тро ви ци. Оста ли од го во-
ри су фраг мен тар но опи си ва ли не за до вољ ство сту де на та. Пра те ћи ре ак ци-
је сред њо шко ла ца, та ко ђе је би ло очи глед но њи хо во не за до вољ ство сво јим 
сва ко днев ним жи во том, осим уче ни ка из ен кла ва ка да бо ра ве у До му, и јед-
не уче ни це из Ко сов ске Ми тро ви це, ко ја сво је за до вољ ство по ве зу је са ам-
би ци ја ма за на ста вак шко ло ва ња у не ком дру гом уни вер зи тет ском цен тру. 
Оста ли уче сни ци се вр ло отво ре но жа ле на соп стве ну ле њост, про во ђе ње 
до ста вре ме на на ин тер не ту и на то да ма ло вре ме на по све ћу ју оба ве за ма.

М. Х. (сту дент ки ња, КМ): „Мо гло би и бо ље да бу де. Пре пар да на сам 
по це лом гра ду тра жи ла обру че за ко шар ку. На шла сам са мо је дан кош, али 
је ис под ње га би ло сме ће!“
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А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Во лео бих да има „Па инт бол“-а или би-
ли ја ра, ја во лим те спор то ве. Ов де у Ко сов ској Ми тро ви ци љу ди су до бри и 
око ли на је ина че по зи тив на. Сву да не што фа ли, ни је то са мо про блем овог 
гра да. Око ли на (це ла По кра ји на – И. А.) је ина че та ква да не ма пу но из бо ра“.

С. Д. (сту дент ки ња, Угља ре): „У Ко сов ској Ми тро ви ци сам до не кле 
за до вољ на сво јим сва ко днев ним жи во том, а код ку ће уоп ште ни сам. Ов де 
имам ви ше из бо ра за све. И про ток ин тер не та је ов де бр жи. У се лу са ти ма 
или да ни ма не ма стру је, на ро чи то зи ми. Фа ле нам основ не ства ри за жи вот. 
Са дру ге стра не, ов де у гра ду је мно го пр ља во, то ме нер ви ра, љу ди не ра де 
свој по сао ка ко тре ба, бе за ко ње вла да...“ 

С. В. (сту дент, КМ): „Ја сам ве чи ти оп ти ми ста и ми слим да ми сли об ли-
ку ју ствар ност. Пре за до во љан сам“.

М. Д. (уче ник, Ба бин Мост): „Ов де ми је бо ље не го у Ба би ном Мо сту. 
Ов де иде мо на ба скет или на ка фу, а та мо су љу ди мно го ве за ни за ин тер нет, 
па не из ла зе. Та мо са да не ма ни спорт ских ак тив но сти...“ 

М. В. (уче ни ца, КМ): „Пр ве две го ди не гим на зи је сам по цео дан има ла 
не ке оба ве зе. И све сам по сти за ла да ура дим, ви ше не го са да, у че твр тој го-
ди ни. Са да сам и пре ви ше опу ште на. Не ми слим да је раз лог за то Феј сбук, 
не го ето, мо ја ле њост“.

М. С. (уче ни ца, КМ): „Ни сам за до вољ на, јер сам за ме ни ла дан за ноћ. 
Има ла бих ви ше вре ме на, да ни сам по гра ду или да не спа вам пре ко да на“.

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „У че твр том раз ре ду ни сам уоп ште за до вољ на, јер 
учим са мо за шко лу и за при јем ни. Не знам ка да сам по след њи пут про чи та-
ла не ку књи гу. Ми слим да наш си стем тре ба де ци да дâ јед ну го ди ну па у зе 
из ме ђу сред ње шко ле и фа кул те та, па да од лу чи мо шта ће мо да упи ше мо“.

Б. Г. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „Ов де мно го до бро ис ко ри стим дан. Та мо је 
бо ље што по ма жем мо ји ма, и што сам на ин тер не ту сâм, али ов де имам дру го-
ве и про во дим вре ме ка ко ја же лим. Ни ко ми не огра ни ча ва сло бо ду кре та ња“.

Тре ће пи та ње сег мен та о сва ко днев ном жи во ту и сло бод ном вре ме ну 
гла си ло је: „Да ли Ко сов ска Ми тро ви ца пру жа са др жа је за сло бод но вре-
ме?“ Оп ште је ми шље ње уче сни ка обе фо кус-гру пе да је то не до вољ но, те да 
је ја сна пред ност тог гра да на се ве ру По кра ји не у од но су на оста ле срп ске 
сре ди не. Ипак, ка да се са др жа ји за сло бод но вре ме упо ре де са гра до ви ма у 
цен трал ној Ср би ји, ис по ста вља се да Ко сов ска Ми тро ви ца пру жа мно го ма-
ње са др жа ја не го што је мла дим љу ди ма по треб но. 

М. В. (уче ни ца, КМ): „Ми слим да не пру жа уоп ште, али ако не ко мо же 
сâм се би да из ми сли за ба ву, не ће му би ти про блем да бу де ни у Ко сов ској 
Ми тро ви ци. Има мо би бли о те ку, ин тер нет, те ле ви зи ју. Ни смо баш на кра ју 
све та, али је сте про блем за оне ко ји же ле ви ше“.
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Оста ли уче сни ци обе фо кус-гру пе су не вер бал но из ра зи ли сво је ми шље-
ње о то ме да у Ко сов ској Ми тро ви ци не ма са др жа ја ко ји су им по треб ни. 
Ка да се по ста ви пи та ње кон крет них са др жа ја ко ји не до ста ју, увек се на во ди 
од су ство по зо ри шта, би о ско па, му зе ја, спорт ске ха ле и за тво ре ног ба зе на. 
Ка ко су сви ад ми ни стра тив ни и кул тур ни објек ти ко ји у Ко сов ској Ми тро-
ви ци по сто је оста ли у ју жном де лу гра да у ко ме жи ве ис кљу чи во Ал бан ци, 
ја сно је за што Ср би и не ал бан ци из Ко сов ске Ми тро ви це ин си сти ра ју на 
по тре ба ма за тим уста но ва ма. 

3. Ин тер нет и дру штве не мре же 

У дру гом по гла вљу „Ин тер нет и дру штве не мре же“, у ве ћем се ту пи та ња 
и пот пи та ња, уче сни ци су ја сно ис та кли да сва ко днев но ко ри сте ин тер нет 
по не ко ли ко са ти, као и да сви има ју на ло ге на дру штве ним мре жа ма, ме-
ђу ко ји ма је Феј сбук до ми нан тан и нај по пу лар ни ји. Са но вом ге не ра ци јом 
мо бил них smart те ле фо на и но вим апли ка ци ја ма (Go o gle An droid, при ме ра 
ра ди), при ступ ин тер не ту и дру штве ним мре жа ма пре ко мо бил ног те ле фо-
на по стао је уоби ча јен, та ко да го то во сви ис пи та ни ци не са мо што има ју 
соп стве ни ра чу нар, већ при ступ Феј сбу ку и ин тер не ту све че шће оства ру ју 
и пре ко мо бил ног те ле фо на. То је омо гу ћи ло ин тен зив ни је, ма сов ни је и че-
шће по се те ин тер не ту и дру штве ним мре жа ма, пер со на ли зо ва ни ји при ступ 
и бо ра вак на свет ској мре жи, а са мим тим је ути ца ло и на ве ћу за ви сност од 
ин тер не та и вир ту ел не ко му ни ка ци је. На ши ис пи та ни ци ин тер нет ко ри сте 
и дру штве ним мре жа ма при сту па ју ви ше пу та днев но и по не ко ли ко са ти. 
Убе дљи ва ве ћи на се днев но од два до пет пу та „ка чи“ на мре жу и та мо про во-
ди од два до че ти ри са та, и то нај ви ше на Феј сбу ку и игра ју ћи игри це. Чи ни 
се, ипак, да су сту ден ти ра ци о нал ни ји и да вре ме ква ли тет ни је про во де, за 
раз ли ку од сред њо шко ла ца, ко ји углав ном игра ју игри це, „ча ту ју“ са дру го-
ви ма из не по сред ног фи зич ког окру же ња, уре ђу ју сво је про фи ле или по се-
ћу ју ту ђе на Феј сбу ку. Иако про во де исто вре ме на као и сред њо школ ци на 
Феј сбу ку, они ипак, за раз ли ку од сред њо шко ла ца, уме ју и ци ља но да оду на 
сај то ве на ко ји ма мо гу да про на ђу ин фор ма ци је ко ри сне за фа кул тет, укљу-
чу ју ћи и сај то ве сво јих фа кул те та, а та ко ђе, по се ћу ју и по ли тич ко-ин фор-
ма тив не сај то ве. На пи та ње „Шта нај че шће ра ди те на Феј сбу ку или не кој 
дру гој дру штве ној мре жи?“, у фо кус-гру пи са сред њо школ ци ма, њих пе то ро 
је од го во ри ло да углав ном игра игри це. Они се ма хом, осим што игра ју ве-
о ма по пу лар ну игру „Сла га ли ца“, до пи су ју са при ја те љи ма ко ји ни су у Ко-
сов ској Ми тро ви ци (ско ро две тре ћи не), али и „шпи ју ни ра ју“ ту ђе на ло ге, 
углав ном сво јих сим па ти ја, мо ма ка/де во ја ка или „кон ку рен ци је“. Сту ден ти 
су та ко ђе ис та кли да сва ко днев но ко ри сте ин тер нет и има ју на ло ге на дру-
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штве ним мре жа ма, те да је Феј сбук нај по пу лар ни ји. На пи та ње: „Шта нај че-
шће ра ди те на Феј сбу ку, или не кој дру гој дру штве ној мре жи?“, сви сту ден ти 
су од го во ри ли да Феј сбук ко ри сте да би са зна ли шта ра де њи хо ви при ја те-
љи, од но сно ве ћи на ко ри сти ту мре жу да би се до пи си ва ла са при ја те љи ма 
у дру гим ме сти ма. За раз ли ку од сред њо шко ла ца, ко ји још увек не ма ју из-
ра же ну по тре бу за до пи си ва њем са при ја те љи ма ко ји не жи ве у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, код сту де на та је очи глед на по тре ба да са при ја те љи ма оста ну 
у кон так ту пу тем Феј сбу ка. Сред њо школ ци су, очи то, на Феј сбу ку „ло кал-
но ор јен ти са ни“, па че шће ко му ни ци ра ју и по се ћу ју на ло ге сво јих вр шња ка 
ко је ви ђа ју и са ко ји ма се ви ђа ју. Сту ден ти су, та ко ђе за раз ли ку од сред-
њо шко ла ца, ак тив ни ји и као чла но ви од ре ђе них мре жа на Феј сбу ку. Нај ве-
ћа слич ност у од го во ри ма уче сни ка обе фо кус-гру пе је сте да ма хом игра ју 
игри це и да су све сни то га да про во де пу но вре ме на на Феј сбу ку. Ипак, за 
раз ли ку од сред њо шко ла ца, чи ни се да би сту ден ти би ли спрем ни ји да пре-
ду зму кон крет не ко ра ке и сма ње вре ме ко је про во де на Феј сбу ку, јер су све-
сни ји сво јих оба ве за на сту ди ја ма. Је дан сту дент је на вео ка ко је ме се ци ма 
за ва ра вао се бе да спре ма ис пи те са отво ре ним књи га ма на сто лу и „он лајн“ 
при су ством на Феј сбу ку. Иако му по чет на на ме ра ни је би ла да од ла зи на свој 
про фил, на кра ју би увек за вр шио „он лајн“. Сво је „гу бље ње“ вре ме на оправ-
да вао је ти ме да зна сво гра ди во из књи га, те да ни је стра шно што је вре ме 
за уче ње у ства ри про вео на Феј сбу ку. Ипак, у јед ном тре нут ку је за мр зао 
свој про фил и у пот пу но сти ис кљу чио ко ри шће ње Феј сбу ка на ду же од ме-
сец да на. Ре зул та ти те од лу ке би ли су очи глед ни, бу ду ћи да је за та ко крат ко 
вре ме по ло жио не ко ли ко ва жних ис пи та, по но во до бив ши кон цен тра ци ју за 
уче ње. Сту ден ти су на ве ли и то да су све сни ри зи ка за ви сно сти од Феј сбу ка.

М. Б. (уче ник, КМ): „Ја об ја вљу јем пе сме на свом зи ду и играм игри це“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Играм игри це“.
С. В. (сту дент, КМ): „Ја сам члан стра ни ца ко је се бо ре за очу ва ње срп-

ске ћи ри ли це и чи там тек сто ве на тим стра ни ца ма“.
В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Играм игри це и по гле дам да ли има не што 

но во код мо јих дру га ри ца. На по чет ној стра ни то пи ше, ето, да се ни су по-
ро ди ле или ве ри ле...“

Ј. К. (сту дент, КМ): „Нај за ни мљи ви ји ми је чат. До ста мо јих дру га ра из 
де тињ ства је из Вр њач ке Ба ње и до пи су је мо се....“

Г. Р. (сту дент, При луж је): „Рет ко идем на Феј сбук. Нај че шће се ви-
кен дом до пи су јем са дру га ри ма и де вој ком, јер је она из ен кла ве и та мо не ма 
ни ка квих ве за осим ин тер не та“.

З. Р. (сту дент, При луж је): „Уга сио сам на лог на ме сец и по да на. Раз-
ва лио сам ис пи те, до био сам две де сет ке и по ло жио сам ко ло кви ју ме. Код 
ку ће сам стал но пред ра чу на ром, јер та мо не по сто ји ни ка ква за ни ма ци ја, ни 
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ак тив ност. Сви мо јих го ди на су ван се ла на сту ди ја ма, а они ко ји су оста ли у 
се лу су апа тич ни и не ра де ни шта“.

С. Д. (сту дент ки ња, Угља ре): „До пи су јем се са љу ди ма ко ји ни су одав-
де. На фа кул те ту има мо сво ју гру пу, па се до пи су је мо са про фе сор ком, она 
нам ша ље ко ри сне лин ко ве. Има и стра ни ца о пси хо ло ги ји, то ме за ни ма и 
то чи там. Све за ви си ка ко се ин тер нет ко ри сти. Не га тив но је то што их мно-
го ко ри сти мо, али је по зи тив но што их има“.

Б. В. (сту дент ки ња, Но во Бр до): „Про ве рим по ру ке и оба ве ште ња. 
Не ка да играм игри це. Чу јем се са при ја те љи ма из ен кла ва, за то што та мо 
не ма те ле фон ске мре же“.

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Ис кљу чи во про ве рим да ли имам по ру ке. 
Уђем на ФБ и 10 пу та днев но, али про ве рим има ли но во сти и из ло гу јем се“.

На пи та ње: „Ко је су, по ва шем ми шље њу, пред но сти за мла де ко ри шће-
ња ин тер не та и Феј сбу ка/оста лих дру штве них мре жа?“, уз од го вор да им он 
слу жи да бу ду у кон так ту са љу ди ма, и да се бр же до ла зи до ин фор ма ци ја, 
сту ден ти за кљу чу ју да је Феј сбук ство рио за ви сност код но вих ге не ра ци ја и 
да се осе ћа ју, ка да ни су на мре жи, као да су од се че ни од све та и као да про пу-
шта ју све што је ва жно, те да је за ви сност од ин тер не та/Феј сбу ка не по вра-
тан про цес, ко ји је ути цао на оту ђе ње љу ди. Исме ја ва ни су при ме ри њи хо-
вих по зна ни ка, ко ји фи зич ки про во де вре ме на ка фи у ка фи ћу, али за пра во 
су мен тал но све вре ме „он лајн“. Та кви љу ди, ка ко ка жу, има ју из ра же ну по-
тре бу да „цео свет“ са зна шта они ра де и ка ко се осе ћа ју „у сва ком тре нут ку“. 
Ин те ре сант но је да су сту ден ти у овом де лу пи та ња за пра во ви ше би ли усме-
ре ни на кри ти ко ва ње Феј сбу ка, уме сто да на ве ду пред но сти, осим оног де ла 
где сту ден ти из ен кла ва на во де ја сну пред ност по ве зи ва ња сво јих сре ди на са 
спољ ним све том. На исто пи та ње у фо кус-гру пи са сред њо школ ци ма до би ле 
смо слич не од го во ре, што зна чи да су и сред њо школ ци ви ше го во ри ли о ма-
на ма и опа сно сти ма ко је су свој стве не нео пре зном ко ри шће њу дру штве них 
мре жа. Ка ко је пи та ње тра жи ло од го вор о пред но сти ко ри шће ња Феј сбу ка и 
ка ко су обе гру пе сво је од го во ре по је ди нач но усме ри ле на не га тив не по сле-
ди це, прет по ста вља мо да мла ди у све сти др же као вр ло при сут ну ин фор ма-
ци ју или ис ку ство о не га тив ним стра на ма ко ри шће ња ове мре же.

С. Д. (сту дент ки ња, Угља ре): „Ко му ни ка ци ја са дру гим љу ди ма, на ро-
чи то они ма ко ји ни су у истом ме сту“.

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „У кон так ту смо са љу ди ма“.
Б. В. (сту дент ки ња, Но во Бр до): „Ка да не мам стру је и ин тер не та, као 

да ни сам жи ва“.
Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Ка да уђем и ви дим 20 зах те ва, об ра ду јем се, 

ка да оно са мо по зи ви за игри це. Та да се скроз ин знер ви рам“.



Ивана Аритоновић / Татјана Лазаревић292

И. С. (уче ни ца, КМ): „Упо зна је мо но ве љу де, сти че мо но ва зна ња о 
тех но ло ги ја ма. Али ма не су опа сно сти. На те ле ви зи ји увек при ча ју о опа-
сно сти ма са Феј сбу ка. Ја увек па зим да ли ствар но по зна јем осо бу ко ја ми је 
по сла ла зах тев“.

На пи та ње: „Да ли за мла де Ср бе на Ко со ву и Ме то хи ји по сто ји не ка пред-
ност због ко ри шће ња Феј сбу ка/оста лих дру штве них мре жа“, уче сни ци из ен-
кла ва су та ко ђе ја сно на ве ли, као и сред њо школ ци из ових сре ди на, да им Феј-
сбук слу жи за кон такт са спољ ним све том – по ро ди цом и при ја те љи ма ка да су у 
сво јим ме сти ма, због оне мо гу ће ног функ ци о ни са ња срп ске те ле фо ни је.

З. Р. (сту дент, При луж је): „На жа лост, има сре ди на без те ле фо на, та ко 
да је ин тер нет је ди на ве за. На ма је про вај дер Ал ба нац, лич но до ла зи у се ло 
и на пла ћу је...“

В. А. (сту дент ки ња, КМ): „Не га ти ван је сам Феј сбук, за то што се ма ло 
дру жи мо. Ра ни је се зна ло где су дру га ри, да ли су на школ ском дво ри шту или 
у ули ци и увек смо не по гре ши во на ла зи ли јед ни дру ге. Пред ност је, са дру ге 
стра не, што ин фор ма ци је бр же кру же“.

Г. Р. (сту дент, При луж је): „Мо ји ро ди те љи су на шли школ ске дру го ве 
на Феј сбу ку“.

С. Д. (сту дент ки ња, Угља ре): „Имам се стру у ино стран ству, та ко се 
чу је мо. Ина че би би ло ја ко ску по чу ти се са њом“.

И. Х. (уче ни ца, КМ): „То нам је про зор у свет“.
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Пре ко ин тер не та сам на шла се ми на ре на ко је 

сам ишла, а ко ји су ми по мо гли у обра зо ва њу. Са ин тер не та и дру штве них 
мре жа пу но са зна је мо и има мо бо ље мо гућ но сти за пу то ва ња и скла па ње но-
вих кон та ка та“.

На пи та ња: „За ми сли те да ви ше не по сто ји Феј сбук, ни ти ијед на дру-
штве на мре жа. Шта би сте ра ди ли? Ка ко би сте про во ди ли сво је сло бод но 
вре ме?“, про це на ис тра жи ва ча је да, као ни сред њо школ ци, ни сту ден ти ни су 
има ли пун ка па ци тет да за ми сле та кву си ту а ци ју. Сту ден ти прет по ста вља ју 
да би им то вр ло те шко па ло у пр вим да ни ма, али да би се на кон то га при ви-
кли. Ве ћи на је ипак то „при ви ка ва ње“ по ве за ла са но вом мре жом. Уче сни ци 
обе фо кус-гру пе су на гла си ли да је ко ри шће ње дру штве них мре жа на ин тер-
не ту не по вра тан про цес и да би сва ка ко би ла из ми шље на не ка дру га мре жа. 
У ма њи ни су би ли од го во ри да се не би ни шта про ме ни ло и да им то не би 
те шко па ло. Сте кле смо ути сак да су уче сни ци обе фо кус-гру пе та пи та ња 
до жи ве ли ола ко и тек на кон на шег ин си сти ра ња да ствар но за ми сле си ту-
а ци ју не по сто ја ња Феј сбу ка, да ли су на ве де не од го во ре. Ти од го во ри, ме-
ђу тим, по ка зу ју да је за мла де не за ми слив свет без ин тер не та и дру штве них 
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мре жа, да су они њи хо ва сва ко дне ви ца. На ли ци ма не ких уче сни ка из ен кла-
ва би ла је при мет на бла га не ла год ност при по ми сли да би мо ра ли да жи ве 
без ин тер не та, бу ду ћи да су ви ше пу та на гла ша ва ли да је ди но та ко оста ју у 
кон так ту са дру гим љу ди ма и до би ја ју ин фор ма ци је о остат ку све та. Ин-
тер нет је та ко ђе из вор ин фор ма ци ја о без бед но сној си ту а ци ји на Ко со ву и 
Ме то хи ји, због че га је у по след њих го ди ну да на при мет но по ве ћа ње бро ја 
зва нич них сај то ва, „екс пло зи ја“13 дру штве них гру па на Феј сбу ку и ко нач но 
бло го ва, ко ји слу же за бр зо оба ве шта ва ње гра ђа на о но во на ста лим си ту а ци-
ја ма, би ло са ме ђу на род ним или при штин ским ор га ни за ци ја ма.

С. В. (сту дент, КМ): „Љу ди су за ви сни, не мо гу ће је уга си ти дру штве не 
мре же“.

А. Т. (сту дент, Ла пље Се ло): „Имам дру га чи ји је цео жи вот на Феј су. 
По цео дан је у ка фи ћу, за ком пју те ром... ње гов свет би се сру шио“.

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „Ја по зна јем осо бу ко ја 18 са ти днев но про-
во ди на ин тер не ту. И ле ђа је мно го бо ле. Ја сам на Феј сбу ку по ла са та до сат 
и по не дељ но. Не мам по тре бу за феј сом и мо гла бих да за ми слим се бе без те 
мре же“.

З. Р. (сту дент, При луж је): „Ако би и да ље по сто ја ли мо бил ни те ле фо-
ни, чу ли би смо се. Не ко би на шао ал тер на тив но ре ше ње“.

Ј. К. (сту дент, КМ): „Не би би ло при јат но да се уга се дру штве не мре-
же, али би смо мо ра ли да се на вик не мо. Ма, отво ри ће мо на лог на не кој дру-
гој мре жи... Ја не мо гу уоп ште да за ми слим да не ма дру штве них мре жа...“

Д. К. (сту дент ки ња, КМ): „То је пут без по врат ка“. 
М. К. (уче ник, Кли на): „Ме ни се ни шта у жи во ту не би про ме ни ло. Ко-

ри стим Фејс да бих про ве рио ин фор ма ци је за фа кул тет. Код ку ће не гле дам 
ни те ле ви зи ју, ни Феј сбук“.

М. С. (уче ник, Ба бин Мост): „Феј сбук ко ри стим због стра ни ца и за ни-
мљи во ти. Пр вих не ко ли ко да на бих био у кри зи“.

М. Б. (уче ник, КМ): „На пра ви ли би но ву дру штве ну мре жу“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Ве ћи на љу ди је за ви сна од Феј сбу ка. Не ки има ју 

на лог због по сла, а не ки да би се чу ли са по ро ди цом у ино стран ству. Во лео 
бих да се уга си, јер је пре те мре же мно го ви ше би ло дру же ња, иако је би ло 
ма ње при ја те ља“.

На пи та ње: „Да ли мо же те Феј сбук да упо ре ди те са мо бил ним те ле фо-
ном? Да ли вам се де си да иза ђе те из ку ће и не по не се те мо бил ни те ле фон?“, 

13 То је на ро чи то ка рак те ри стич но од из би ја ња та ко зва не јул ске кри зе на се ве ру Ко со ва и 
Ме то хи је 2011. го ди не, од но сно од по ку ша ја при штин ске ад ми ни стра ци је да ус по ста-
ви кон тро лу на се ве ру, за у зи ма њем ад ми ни стра тив них пре ла за Ја ри ње и Бр њак и свих 
до га ђа ја ко ји су по том усле ди ли.
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сви уче сни ци су ја сно ис та кли да им је ин тер нет оба ве за, по пут мо бил ног 
те ле фо на, „не што што не за бо ра вља ју да по не су са со бом ка да иза ђу из ку-
ће“. Та ко ђе, при ступ Феј сбу ку оства ру ју и пре ко мо бил ног те ле фо на, да кле, 
ви ше пу та у то ку да на по се ћу ју Феј сбук. Не ки од уче сни ка су ре кли да ка да 
упо ре ђу ју Феј сбук са мо бил ним те ле фо ном, ко ји је по стао не раз двој ни део 
на шег днев ног ак се со а ра, Феј сбук ипак ни је до шао до тле, али да оче ку ју да 
ће се то до го ди ти. У од го во ри ма сту де на та био је, та ко ђе, очи гле дан став да 
је мо бил ни те ле фон по стао као део гар де ро бе ко ју не за бо ра вља мо да об у че-
мо, али и да Феј сбук све ви ше до би ја уло гу слич ну те ле фо ну.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Да, не ка да за бо ра вим мо бил ни те ле фон, али ме 
по сле гри зе са вест“. 

СВИ: „Рет ко/ни кад, али се од мах се тим да га ни сам по нео/по не ла“.
М. А. (уче ни ца, КМ): „Ја не мо гу да из др жим ни је дан дан без Феј са и 

мо бил ног те ле фо на“.

За раз ли ку од фо кус-груп не ди ску си је са сту ден ти ма, ко ји су на сва пи-
та ња од го ва ра ли кон крет ни је и без по тре бе да ула зе у ду бљу ди ску си ју, ме ђу 
сред њо школ ци ма се раз ви ла пра ва ди ску си ја о ак тив но сти ма на Феј сбу ку; 
од то га ко је стра ни це и гру пе се по се ћу ју, пре ко об ја вљи ва ња пе са ма на сво-
јим про фи ли ма, ми шље ња о то ме за што све ви ше де во ја ка „ка чи“ об на же не 
фо то гра фи је на сво јим про фи ли ма, од но сно за што мом ци по ста вља ју фо то-
гра фи је на ко ји ма по ди жу те го ве у те ре та на ма, до то га ко ју упо тре бу је про-
грам Фо то шоп на шао ме ђу адо ле сцен ти ма. На пи та ње: „Да ли од ла зи те на 
ту ђе про фи ле?“ по твр дан од го вор углав ном су да ле уче сни це сред њо школ ке. 
Ка жу да то углав ном ра де ка да по се ћу ју про фи ле сво јих сим па ти ја, мо ма-
ка или по тен ци јал не „кон ку рен ци је“. Оне, осим што гле да ју фо то гра фи је, 
про ве ра ва ју ста ту се, при ја те ље и све ве сти са про фи ла. Мла ди ћи углав ном 
по се ћу ју про фи ле де во ја ка ко је су „по пу лар не“ због свог из гле да и гле да ју 
њи хо ве фо то гра фи је. 

И. Х. (уче ни ца, КМ): „Гле дам про фил сво је сим па ти је“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Деч ко про ве ра ва сво ју де вој ку или деч ка. Да ју 

сво је ши фре парт не ру и про ве ра ва ју про фи ле оног дру гог. И то се са да зо ве 
‘љу бав’ и ‘по ве ре ње’“.

М. Б. (уче ник, КМ): „Гле да ју и фо то гра фи је“. 
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Ако не зна мо осо бу, гле да мо сли ке“.

У спон та ном на став ку раз го во ра, уче сни ци су се пре ба ци ли на по ље „ка-
че ња фо то гра фи ја“. Феј сбук је, осим про ве ра ва ња ту ђих про фи ла, код мла дих 
до ми нант но по пу ла ран пре све га због мо гућ но сти по ста вља ња и по ка зи ва ња 
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соп стве них фо то гра фи ја. Де ча ци углав ном по ста вља ју фо то гра фи је, без се лек-
ци је, „да би их има ли све на јед ном ме сту“, без на ме ре да ис ти чу сво је фи зич-
ке ка рак те ри сти ке, за раз ли ку од де во ја ка, ко ји ма је фи зич ки из глед пре су дан 
и ко је по ста вља ју са мо би ра не фо то гра фи је са ја сном же љом да се на сво јим 
про фи ли ма ис так ну у по зи тив ном све тлу.

СВИ: „Ока чи мо све фо то гра фи је, где год да смо би ли“.
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „То ни је до бро, на ро чи то ако на пад ну ФБ“.
И. С. (уче ни ца, КМ): „Мо је дру га ри це сва ког да на ме ња ју про фил ну 

сли ку. Као да се ти ме на не ки на чин до ка зу ју. Као да ми сле да ви ше вре де ако 
то ра де“. 

М. Б. (уче ник, КМ): „И он да че ка ју „лајк“.

Уче сни ци су ја сно на ве ли да је код де во ја ка све при сут ни је про во ка тив-
но по на ша ње, ко је се са ули це пре но си на Феј сбук и обр ну то. По соп стве-
ном при зна њу, у ка сни јој ди ску си ји, до ми нан тан мо дел је по ста вља ње фо то-
гра фи ја у про во ка тив ним по за ма и гар де ро би, и то ра де углав ном де вој ке, 
док од ре ђе на гру па мла ди ћа по ста вља фо то гра фи је на ко ји ма се ис ти че гру-
бљи и ма чо из глед. 

Љ. М. (уче ник, КМ): „Код де во ја ка смо при ме ти ли про во ка тив не фо-
то гра фи је. Је два че ка мо да их ви ди мо. Све ви ше де вој чи ца има та кве про-
фи ле. Оне су ‘96. го ди ште. Ка да сам био мла ђи то ме ни је за ни ма ло, а са да 
во лим да ви дим те фо то гра фи је“.

М. Б. (уче ник, КМ): „То су уске тре нер ке, до њи веш, по зи ра ју про во-
ка тив но, ди жу но ге на кре ве те. Де ча ци ста вља ју фот ке из те ре та не, по ка зу ју 
ми ши ће... Али не то ли ко као де вој чи це. А, све ви ше се ко ри сти и фо то шоп“.

М. С. (уче ник, Кли на): „То су де вој ке ко је по зна је мо из гра да. Зо ве мо 
их на фу ра не“.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Ка ко из гле да ју у гра ду, та ко из гле да ју и на Феј су. 
И у шко ли су на фу ра не или но се ре зер вну гар де ро бу, ко ју обу ку и у ко јој 
ше та ју гра дом по сле на ста ве“.

Об ја шње ње на пи та ње: „За што мла ди ћи по ста вља ју фо то гра фи је из те-
ре та не?“ гла си:

М. Б. (уче ник, КМ): „Де вој ке се ви ше ло же на те ху ли га не“.
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Де вој ке те про фи ле гле да ју као ла жне“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Де вој ке гле да ју ху ли га не и на ви ја че, па мно ги 

мом ци ми сле да тре ба баш та кве фот ке да об ја вљу ју“.

На пот пи та ње сред њо школ ци ма: „За што об ја вљу је те пе сме на зи ду?“ 
уче сни ци су ја сно од го во ри ли да же ле да дру гим љу ди ма са оп ште ка ко се 
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осе ћа ју у том тре нут ку, пре све га ис ти чу ћи по тре бу да јав но по де ле сво је 
емо тив но ста ње. Као про ве ра ре ак ци ја вир ту ел них при ја те ља, је сте оп ци ја 
„лајк“. Уче сни ци су на ве ли ту оп ци ју као сво је вр сно за ни ма ње вла сни ка на-
ло га на Феј сбу ку, ко јим се по прин ци пу ре ци про ци те та, „лај ко ва њем“ ту ђих 
ак тив но сти (ста ту са и фо то гра фи ја), за хва љу ју за њи хо во „лај ко ва ње“ соп-
стве них ак тив но сти (та ко зва ни прин цип „ти ме ни лајк, ја те би лајк“). Та ко је 
оп ци ја „лајк“, по ред бро ја при ја те ља на на ло гу, по ста ла и сво је вр сна по твр да 
по пу лар но сти вла сни ка Феј сбук-на ло га, ме ђу ти неј џе ри ма.

Б. П. (уче ник, Ве ли ка Хо ча): „То је на ше емо тив но ста ње у тре нут ку“.
М. Б. (уче ник, КМ): „Ста тус нај че шће ста вљам на зид“.
Љ. М. (уче ник, КМ): „Пе сме увек об ја вљу јем на свом зи ду“.
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Ја ни сам зна ла да ће мо је фот ке лај ко ва ти, ако ја 

лај ку јем њи хо ве. У по чет ку сам лај ко ва ла са мо оно што ми се сви ђа ло, а мо је 
ни ко ни је лај ко вао. От ка ко ја дру ги ма лај ку јем, и ме ни дру ги лај ку ју све што 
об ја вим на свом зи ду“.

На пи та ње: „Шта је вам је нај ва жни је на Феј сбу ку?“ сви уче сни ци се сла-
жу да је то њи хо ва про фил на стра на, а од мах за тим стра ни ца „News feed“, 
где про ве ра ва ју ак ту ел не ве сти сво јих при ја те ља („да ви дим шта се де ша ва“, 
„шта има но во“).

М. Б. (уче ник, КМ): „Зид“.
М. С. (уче ник, Кли на): „Co ver pa ge“.
М. А. (уче ни ца, КМ): „Пра во пис ми је нај ва жни ји и па зим шта об ја вљу-

јем. Об ја вим пе сму ко ја ми се сви ђа, а не не ку ко ја опи су је мо је емо тив но 
ста ње“.

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Мно го ми сме та што љу ди јед ни дру ге оце њу ју 
пре ко про фи ла на Феј сбу ку. Ка да иза ђе мо у град, ого ва ра мо љу де и то шта 
су об ја ви ли на свом про фи лу. Де вој чи це ого ва ра ју јед на дру гу та ко. Ме ни је 
нај ва жни је да се чу јем са при ја те љи ма“.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Уђе мо и гле да мо ту ђе про фи ле, при ја те ље, игри це“.

На пи та ње: „Да ли ви ше вре ме на про во ди те на по чет ној стра ни или 
на свом зи ду?“, уче сни ци ни су има ли кон кре тан и је дин ствен од го вор. 
Сло жи ли су се на кра ју да че шће ко ри сте „News pa ge“, па је про це на ис-
тра жи ва ча, уз оста ле од го во ре, да мла ди, про во де ћи зна ча јан део вре ме-
на на Феј сбу ку, за пра во сур фу ју из ме ђу уре ђи ва ња соп стве ног про фи ла до 
по се ћи ва ња ту ђих стра ни ца, од но сно то га да дру ги ма пред ста ве соп стве-
ни про фил у нај по жељ ни јем све тлу, до то га да про ве ра ва ју ак тив но сти и 
ве сти о дру гим љу ди ма. Они та ко ђе ћа ска ју, игра ју игри це, и та ко да ље.  
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На пот пи та ње: „Шта ми сли те, за што не ки љу ди при хва та ју за при ја те ље и 
љу де ко је не по зна ју?“, уче сни ци су би ли ве о ма кри тич ни:

М. Б. (уче ник, КМ): „Сти чу по пу лар ност.“
Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Ме ни је то кон тра е фе кат. Има ти мно го при ја те-

ља, зна чи да си мно го по знат. Ра ни је сам има ла 1000 при ја те ља на Феј су, али 
сам их из бри са ла. Са да их имам са мо 400. Има ту и ра до зна ло сти, пи та те се 
за што вас је не ко до дао. Де вој ке су оба зри ви је од мо ма ка у ода би ру при ја-
те ља, и пре ма њи хо вим од го во ри ма, ско ро да се не мо же де си ти слу чај да 
при хва те при ја те ља ко га не по зна ју, за раз ли ку од мо ма ка, ко ји ма је нај бо ља 
про ве ра број за јед нич ких при ја те ља“.

На пи та ње: „Ка ко са да до жи вља ва те Феј сбук у по ре ђе њу са пре три го-
ди не?“, уче сни ци су на гла си ли да су го то во сви отво ри ли сво је на ло ге 2009. 
го ди не, те да се на чин ка ко про во де сво је вре ме да нас, у по ре ђе њу са пе ри о-
дом пре три го ди не зна чај но про ме нио, пре све га због ин тер не та и дру штве-
них мре жа, и ко нач но, да сви дру штве не мре же до жи вља ва ју као оба ве зу.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Ако не одем цео дан на Фејс, ми слим ко зна шта има 
но во, а он да одем и ви дим да ми ни ко ни шта ни је по слао и да не ма но во сти“.

На пот пи та ње: „А ка да сте на мо ру, да ли мо же те без Феј сбу ка?“ уче-
сни ци се не ра до од ри чу Феј сбу ка, али су би ли и вр ло кон крет ни да га не би 
ко ри сти ли/не ко ри сте ка да/ако им „је дан ор га ни зо ван“. Вр ло су кон крет но 
по ве за ли не до ста так ор га ни за ци је и са др жа ја у сло бод ном вре ме ну са ве ћим 
ко ри шће њем Феј сбу ка, те у том све тлу сви ис ти чу да Феј сбук ко ри сте ви ше 
зи ми, не го ле ти, због ве ћег про во ђе ња вре ме на у за тво ре ним про сто ри ја ма.

М. Б. (уче ник, КМ): „По сле три да на на мо ру смо мо ра ли да на ђе мо 
игра о ни цу“.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Де сет до пет на ест да на без Феј сбу ка ми ни је про-
блем, по сле је сте“.

Ј. П. (уче ни ца, КМ): „Уга си ла сам Фејс на пет на ест да на и то ми је био 
нај про дук тив ни ји пе ри од у жи во ту. За де сет да на сам про чи та ла пет на ест 
књи га. Али, не мо гу без Феј са, јер је то и сред ство ин фор ми са ња“.

М. С. (уче ник, Кли на): „Ја сам за ви сник од Феј са, али ка да смо, при ме-
ра ра ди, ишли у Плав на се ми нар на шест да на, ни сам ни по ми слио на Фејс. 
Та мо ми је био ис пу њен дан, па ми ни је био по тре бан Феј сбук“.

М. С. (уче ник, Ба бин Мост): „Ја сам под јед на ко за ви сник и ов де и у 
Ба би ном Мо сту“.

Љ. М. (уче ник, КМ): „Ле ти сам по цео дан на по љу и не тре ба ми Фејс“.
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4. За кљу чак

Екс пло ра тив ним ис тра жи ва њем сва ко днев ног жи во та мла дих Ср ба 
на Ко со ву и Ме то хи ји, при ме ном фо кус-груп не ди ску си је, ука за ле смо 
на спе ци фич но сти сва ко дне ви це мла дих, ко ја се на пр ви по глед не раз-
ли ку је мно го од сва ко дне ви це њи хо вих вр шња ка из оста лих де ло ва Ср би-
је. Фо кус-груп на ди ску си ја по ка за ла се као ве о ма плод на ис тра жи вач ка 
тех ни ка, ко јој је пре све га свој стве на еко но мич ност при ку пља ња зна чај-
ног бро ја по да та ка за крат ко вре ме. Иако се при ли ком при ме не ква ли-
та тив них ме то да ис тра жи ва ња по кре ће пи та ње ва лид но сти до би је них 
по да та ка, од но сно уоп шта ва ња при за кљу чи ва њу, ве ру је мо да ре зул та ти 
фо кус-груп них ди ску си ја пред ста вља ју плод но тло ка ко за уоп шта ва ња, 
та ко и за но ва – све о бу хват ни ја ис тра жи ва ња. Ис по ста ви ло се као тач но 
твр ђе ње14 да је фо кус-груп на тех ни ка ис тра жи ва ња еко но мич на, ка ко у 
вре мен ском и ма те ри јал ном по гле ду, та ко и у по гле ду бро ја и ква ли те та 
до би је них по да та ка. „Че сто на во ђен не до ста так, чи ја је осно ва твр ђе ње 
да уче сни ци фо кус-гру па ипак не пред ста вља ју ре пре зен та ти ван узо рак, 
та ко ђе је та чан, али број до би је них по да та ка, као и груп на ди на ми ка, ко-
ја под сти че ис пи та ни ке на да ва ње не ких од го во ра, ко је у ин ди ви ду ал ним 
ин тер вју и ма мо жда и не би да ли, ипак упу ћу ју на ње не број не пред но-
сти“15. Оправ да ност при ме не упра во фо кус-груп не ис тра жи вач ке тех-
ни ке мо же мо на ћи у ре ла тив но ве ли ком бро ју до би је них по да та ка, ко ји 
пре све га упу ћу ју на за кљу чак да ака дем ска ис тра жи ва ња на ову и слич не 
те ме тре ба про ду бљи ва ти и ре а ли зо ва ти на ве ћем узор ку и у ви ду ве ћег 
бро ја фо кус-гру па.

Сва ко днев ни жи вот мла дих Ср ба на Ко со ву и Ме то хи ји та ко ђе је те-
ма ко јој тре ба по све ти ти све о бу хват ни ја ис тра жи ва ња, са ре пре зен та тив-
ним узор ком. Ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да је за јед нич ка спе ци фич ност 
свим ис пи та ни ци ма ко ри шће ње ин тер не та и на ро чи то дру штве не мре же 
Феј сбук. Ово тим пре што мла ди из ен кла ва не ма ју ал тер на ти ву за ква ли-
тет ни је про во ђе ње сло бод ног вре ме на, а услед уки да ња мо бил не те ле фо-
ни је Ср би је, не ма ју ни мо гућ но сти да на дру ги на чин бу ду у кон так ту са 
сво јом по ро ди цом и при ја те љи ма. Мла ди са се ве ра по кра ји не пак на во-
де да, осим што не ма ју мно го оп ци ја за ква ли тет но про во ђе ње сло бод ног 
вре ме на, јед но став но зна ју да су сви вр шња ци увек on li ne. Ин тен зив но ко-
ри шће ње ин тер не та и дру штве них мре жа по ста ла је сва ко дне ви ца и не што 
о че му се ви ше не раз ми шља и шта се не пре и спи ту је. Са дру ге стра не, и 
сту ден ти и сред њо школ ци го во ре о не га тив ним по сле ди ца ма пре те ра не 

14 Ви де ти: Сла ђа на Ђу рић, нав. де ло, 2007. 
15 Ива на Ари то но вић, нав. де ло, 2010, 382. 
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упо тре бе дру штве них мре жа ко је од у зи ма ју пре ви ше вре ме на и ути чу на 
ква ли тет уче ња и оста ле сва ко днев не ак тив но сти, и све сни су не га тив ног 
ути ца ја Феј сбу ка на кра ђу соп стве ног вре ме на ко је би тре ба ло да про ве ду 
у уче њу или здра ви јем жи во ту. Не ки уче сни ци фо кус-гру па на ве ли су да су 
чак за мр зли сво је про фи ле на не ко вре ме, при че му су по зи тив ни ре зул та-
ти би ли очи глед ни у сфе ри по ла га ња ис пи та, чи та ња књи га и дру же ња са 
дру гим љу ди ма. Про фи ле су по но во ак ти ви ра ли јер, ка ко ка жу, Феј сбук 
је са да и сред ство ин фор ми са ња и ко му ни ка ци је са дру гим љу ди ма. На-
ро чи то је би ло ви дљи во да на пи та ње о пре стан ку по сто ја ња дру штве них 
мре жа ис пи та ни ци ни су мо гли да да ју пре ци зан од го вор, јер ни су мо гли ни 
да за ми сле жи вот без дру штве них мре жа. То је, по њи хо вим ре чи ма, пут 
без по врат ка. Упр кос че стим кри ти ка ма на ра чун Феј сбу ка и „сур фо ва ња 
не том“, ди ги тал но до ба олак ша ло је жи вот и мла дих са Ко со ва и Ме то хи је, 
ути чу ћи на сма ње ње сте пе на њи хо ве ин фе ри ор но сти у од но су на оста так 
све та, пре све га на њи хо ве вр шња ке у цен трал ној Ср би ји, због че га се не 
осе ћа ју као да су – ка ко ка жу – на кра ју све та. Ре зул та ти ди ску си ја, ко је су 
би ле ве о ма ин тен зив не, упу ћу ју нас на за кљу чак да су ис пи та ни ци има ли 
по тре бу да го во ре о свом сва ко днев ном жи во ту, те су ди ску си је на не ки 
на чин има ле те ра пе ут ско деј ство. Ис пи та ни ци су ве о ма искре но опи са-
ли свој сва ко днев ни жи вот, све сни чи ње ни це да не од ра ста ју у по зи тив-
но сти му ла тив ној сре ди ни и отво ре но из ја ви ли да та квим жи во том ни су 
за до вољ ни. Сред њо школ ци су при ча ли о бу ду ћем жи во ту у не ком ве ћем 
гра ду, а сту ден ти о то ме да се бе у бу дућ но сти мо гу да за ми сле на Ко со ву и 
Ме то хи ји, али са при стој ним за по сле њем у по сто је ћем ад ми ни стра тив ном 
си сте му Ср би је.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да ве за ност за ин тер нет и дру штве не мре же 
уда ља ва те мла де љу де од ак тив но сти у ре ал ном све ту, про ду бљу ју ћи апа ти-
ју и осе ћај бес по моћ но сти и не га тив них емо ци ја због жи во та у ве о ма огра-
ни че ном пост кон фликт ном про сто ру. Сте кле смо ути сак да мла ди љу ди 
као да оче ку ју да не ко дру ги ство ри усло ве за њи хов бо љи жи вот и пер спек-
тив ни ју бу дућ ност. Ово тим пре што ни јед ног тре нут ка ни је дан уче сник 
фо кус-гру па ни је из нео иде ју о по кре та њу не ке ак ци је ко ја би обо га ти ла 
њи хо во сло бод но вре ме. Пре пу ште ни осе ћа њу да је та мо – у цен трал ној 
Ср би ји – жи вот мно го бо љи, са мо за то што не ма Ал ба на ца, мла ди Ср би 
са Ко со ва и Ме то хи је иде а ли зу ју про стор се вер но од По кра ји не, не пре и-
спи ту ју ћи по сле ди це ко је је пост со ци ја ли стич ка тран сфор ма ци ја иза зва ла 
у оста лим де ло ви ма срп ског дру штва. На соп стве ни ак ти ви зам на Ко со ву и 
Ме то хи ји и не по ми шља ју, ве ру ју ћи да би у стар ту био осу је ћен. Оту да и не 
из не на ђу ју ин тен зив на на сто ја ња мла дих Ср ба да си ву сва ко дне ви цу за ме не 
по не ко ли ко са ти днев но ин тер не том и дру штве ним мре жа ма, ко је су про-
зор у да ле ки и леп ши свет. 
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Iva na ARI TO NO VIĆ
Ta tja na LA ZA RE VIĆ 

EvERYdAY LI FE OF YOUTH IN THE NORTH  
OF KO SO vO ANd mE TO HIA

(DI REC TION TO THE SPA RE TI ME AND  
USE OF SO CIAL NET WORKS)

Sum mary

The pa per of the se aut hors re pre sents an em pi ri cal re se arch of ex plo ra ti ve type, 
re a li zed with the aim to com pre hend at ti tu des of se con dary school pu pils, and stu-
dents of Ser bian na ti o na lity, on the everyday li fe in Ko so vo and Me to hia. The re-
se arch was car ried out by the use of fo cus-gro up re se arch tec hni que. The re sults 
in di ca te on the non-sa tis fac tion of so cial li fe, first of all, by using Fa ce bo ok. Alt ho ugh 
the po pu la rity of Fa ce bo ok net work with young Serbs in Ko so vo and Me to hia only 
the part of ge ne ral world Fa ce bo ok ma nia, Fa ce bo ok and In ter net ha ve got spe ci fic 
we ight in ge ne ral; thy re pre sent at the sa me ti me an esca pe from the re stra i ned, clo-
sed, nar row, po or, and dull area as Ko so vo and Me to hia to day lo oks li ke for Serbs; 
they are the ir in sight in to the world thro ugh wi re, and the pos si bi lity to com mu ni-
ca te with “the irs”. The de si re for le a ving is do mi nantly no ti ce a ble from the pla ce of 
ori gin, which is pro mi nent with the re spon dents from en cla ves, and the ab sen ce of 
cle ar per spec ti ve of li fe in Ko so vo and Me to hia. Alt ho ugh ex plo ra ti ve, the re se arch 
in di ca ted to the nu me ro us ne ga ti ve ap pe a ran ces of so ci a li za tion of youth in post-
con flict area due to which the aut hors be li e ve it is in di spen sa ble to re a li ze much 
lar ger and com pre hen si ve re se ar ches on the the me of spe ci fi city of everyday li fe of 
youth in the So ut hern Ser bian pro vin ce. 

Key words: youth, gram mar school pu pils, stu dents, everyday li fe, spa re ti me, 
In ter net, Fa ce bo ok, Ko so vo and Me to hia. 

Рад је пре дат 3. апри ла 2012. го ди не, а на кон по зи тив ног ми шље ња ре цен зе на та 
од лу ком од го вор ног уред ни ка „Ба шти не“ одо брен за штам пу.


