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Сажетак: У добу комуникацијског благостања, насталог открићем 

интернета и бројних дигиталних платформи, значајно су промењене методе, 
технике и вештине професионалних комуникатора, што захтева и одговара-
јућу критичку анализу постојећих курикулума и пракси образовања новинара. 
Предмет истраживања усмерен је на трансформације карактера и смисла 
информација јер су се и медијске вести премоделирале у сервисе друштвене 
самопромоције, при чему дигитални формати, форсирајући број алгоритмо-
ва, лајкова, коментара и реакција, подстичу сензационализам у тражњу 
таблоидних садржаја. Романтична представа о трагању, припремању и 
обликовању информација као носиоца истинитих значења, с друштвеном 
комерцијализацијом, распала се у духу посесивног неолибералног поретка, при 
чему је медијске садржаје претворила у јефтину робу, која своју вредност 
свакодневно проверава на све већем и банализованијем тржишту. Циљ ауто-
ра је да докажу како с новим медијима расте могућност усмеравања порука, 
док вишеканална и мултимодална комуникација унутар аудиторијума под-
стичу персуазивни процес. Нови протоколи комуницирања, утемељени на 
мерилима кликстрим потрошње и конвергентним дигиталним технологија-
ма, траже и ново образовање за медије, али се то у нашој академској пракси 
споро уочава.  

 
Кључне речи: новинарство, глобализација, интернет, промена кому-

никацијске парадигме, нова публика, медијско образовање. 
 
 
Открићем интернета, Wеба 2.0. и бројних дигиталних платформи, 

новинари и медијске институције с професионално ангажованим комуни-
каторима изгубили су вековни монопол у комуникацијској сфери, укључу-
јући и традиционалну друштвену позицију „чувара капија“. У сајбер окру-

                                                 
* zoran.jevtovic@filfak.ni.ac.rs 
** tatjana.vulic@filfak.ni.ac.rs 
*** Рад је настао у оквиру пројекта број 179008, који реализују Универзитет у Београду, 

Факултет политичких наука и Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, а које финанси-

ра Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

УДК 371.3 :: 070] : 004.738.5 

- прегледни научни рад - 



 146 

жењу сваки појединац с модемом и интернет- везом у могућности је да 
креира, обликује, објављује и размењује поруке без посредништва „профе-
сионалних“ комуникатора и институција, при чему окупља сопствену 
публику. При томе се не увећава само укупан број корисника, прикопча-
них на рачунаре (што се у научним истраживањима често истиче), већ се 
квалитативно мења сервис услужних опција и алата, који кроз забаву, раз-
мене информација, међусобно организовање и умрежавање освајају чове-
ково време и пажњу. Обим и дејство порука се сваког тренутка широм 
планете увећава, али се недовољно запажа динамично ширење посредова-
не комуникације као размене или слања информација. Отуда блогови, 
форуми и социјалне мреже креирају специфичан виртуелни простор у 
којем се убрзано и мимо ригорозних конвенција надзора одвија јавна 
комуникација, која често добија форму „алтернативног (грађанског) нови-
нарства“. Иако овакав вид партиципације у јавној сфери не карактеришу 
традиционалне новинарске конвенције, жанрови и пракса, може се рећи да 
она испуњава друштвену функцију медија, доносећи са собом и низ про-
мена које преображавају окошталу комуникацијску парадигму новинар-
ског образовања. О томе сведочи и све већи број студија и научних истра-
живања која говоре о „будућности новинарства“,1 али и научних скупова и 
часописа који анализирају промене у новинарском образовању.2   

У даљем раду кључну категорију представља професионални ста-

тус новинара помоћу којег припадници новинарске професије развијају 

препознатљив идентитет, стичући право да обављају одређене делатности, 

у складу с дефинисаним нормама, али се и разликују од непрофесионал-

них комуникатора или обичних грађана који су у систему масовног кому-

ницирања играли улогу пасивне публике. Ана Милојевић у својој доктор-

ској дисертацији проблем разграничења, „првенствено са грађанским 

новинарством“ види као главну препреку за јасно одређење ко се данас 

може сматрати новинарем (2015: 41). С популаризацијом и општом 

доступношћу интернета и нових технологија грађани све више постају 

активни комуникатори, који својим порукама у јавној сфери преузимају 

делатности које су некада припадале искључиво професионалним новина-

рима, чиме утичу и на промену приступа комуникацијској заједници. 

После више од две хиљаде година распао се патријархални модел 

живљења, при чему је хијерархија приступу информација, до којих је 

могуће доћи само посредством медијских магистрала, неповратно отишла 

у прошлост. И док ће поједини теоретичари овај процес препознати и 

означити „спектакуларним поробљавањем свакодневнице“ (Вуксановић, 

2007: 14), други временом „бесрамне масмедијске манипулације“ (Нухано-

вић, 2005: 142), а трећи „таласом делиберализације јавности“ (Хабермас, 

2007: 8), ми ћемо се определити за појам умреженог друштва, којег је 

први идентификовао шпански социолог Мануел Кастелс (Manuel Castells), 

                                                 
1 Видeти: http://futureofjournalism.net/,http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/future_of_journal 

ism.pdf. 
2 http://www.cardiff.ac.uk/jomec/conference/futureofjournalism/. 
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уочавајући како технологија постаје „ ...саставни део економије, друштва и 

културе, из њих произлази и њима служи, иако не свуда и свима на исти 

начин.“3 Интернет је створио неограничени простор јавног комуницирања, 

али и доделио нове улоге учесницима у стварању информација и дезин-

формација, које се уочавају у надметањима око граница информисања и 

пропаганде, питања ко је инсајдер, а ко аутсајдер; њиховог суштинског и 

појмовног разграничења. Промене на које указујемо су битне за будућност 

медијског утицања јер анализирају шта се подразумева под етичком прак-

сом коју обављају професионални комуникатори, и онога што се подразу-

мева под лаичком праксом, коју обављају обични грађани без развијене 

медијске писмености4 или медијског образовања.5 У добу комуникациј-

ског благостања значајно су промењене методе, технике и вештине профе-

сионалних комуникатора, што захтева и одговарајућу критичку анализу 

постојећих курикулума и пракси образовања новинара, о чему ће у даљем 

раду бити више речи. 

Традиционално комуницирање посредством масовних медија 

(штампа, радио, филм, телевизија) доживело је револуционаран, динами-

чан и експлозиван преображај, јер је стапањем с дигиталним платформама 

и алаткама неприметно почело да мења и контекст друштвеног окружења. 

Технологије праве зид између аутора и публике, али, како то уочава 

немачки комуниколог Никлас Луман (Niklas Luhmann), технологија је 

окружење за масмедијску комуникацију, а не комуникациона операција по 

себи. Он закључује како: „технологија не ствара револуцију у комуникаци-

ји, него револуцију у технологији“, (Лабудовић, 2007: 93), визионарски 

предвиђајући и како ће технолошка открића преобликовати човеково 

окружење, производећи и сасвим другачији модел живљења. У дигитал-

ном окружењу и задатак професионалних новинара постао је далеко тежи 

и изазовнији, јер се у социјалним мрежама и дигиталним платформама 

повезују и сажимају сви постојећи облици друштвеног комуницирања, 

чиме и снага поруке губи на ексклузивитету карактеристичном за профе-

сионалне комуникацијске групе. Отуда овај рад има за циљ да уочене тех-

нолошке, социјалне и економске промене у области комуникација споји с 

образовном праксом и контекстуализује у медијском амбијенту Србије. 

                                                 
3Castells, M., (2000), Informacijsko doba: Ekonomija, društvo i kultura; Uspon umreženog druš-

tva, Golden Marketing, str. 16. 
4 Појам медијске писмености дефинисан је на конференцији 1992. (National Leadreship 

Conference on Media Literacy, 1992) као „способност приступа, анализе, вредновања и ода-

шиљања порука посредством медија“.  
5 Медијско образовање је заједнички појам који обухвата све образовне активности везане 

за медије у теорији и пракси. Може се дефинисати као: наставне праксе чији је циљ разви-

јање медијске компетенције, схваћене као критички и разборит став према медијима ради 

формирања уравнотежених грађана који су способни да сами расуђују на основу доступних 

информација. Медијско образовање учи појединце да тумаче и производе поруке, да одаби-

рају најпогодније медије за комуницирање и, коначно, да играју већу улогу у медијској 

понуди и производњи. (Веће Европе, 2000). 
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Историјском и компаративном методом целовито ће се обрадити питање 

образовања новинара, у светлу актуелних технолошких открића, уз приме-

ну одговарајућег теоријско-критичког апарата. Пошто у нашој академској 

заједници има свега неколико радова који анализирају наведену тему 

(Радојковић, 2011; Валић-Недељковић, 2010; Милетић, 2005), јасно је да 

овај текст има експлоративну димензију, односно методолошки задатак да 

прикупљањем и систематизовањем уочених сазнања укаже на правце и 

смисао промена које се идентификују. Мапирање стања у новинарској 

професији и образовању може помоћи у даљем формулисању јавних поли-

тика у читавом низу области, као што су: комуникационо друштво, креа-

тивне индустрије, информационо друштво, медијско образовање и сл. 

У општој метармофози вредности, комуникационих технологија и 

друштвеног окружења готово неприметно провлачи се податак и о соп-

ственом мењању. Стари модел новинарства као ширења готових, једно-

смерних информација повлачи се пред налетима нових дијалошких моде-

ла, који формирају савремену матрицу информационо-комуникационих 

струјања!6 Наративи, звуци, слике и представе пренесене комуникациј-

ским каналима стварају битно другачији идентитет, утемељен на моделу 

забаве и потрошње. Роботизација улази у токове масовне линијске произ-

водње, док се у друштвеној заједници јавља својеврсни кадровски пара-

докс, с вишком непотребних и мањком потребних људи. Највећи део вред-

ности у новом миленијуму потицаће од нематеријалне активе, односно 

ефеката хуманог капитала (знања, информација, менаџерских вештина и 

способности). То значи и да ће ефикасност у све већој мери зависити од 

брзине и умећа коришћења информација, а у мноштву података уметност 

се у стварању уметничких дела руководи питањем како најбрже пронаћи 

поуздане и корисне.  

Апологетско информисање, као усмеравани процес достављања 

информација којима се апсолутно веровало, заменила је двосмерна и плу-

ралистичка комуникација нових медија, која као крајњи циљ има ширење 

људских слобода и микро јавних мњења. У дигиталном друштву свако 

може бити произвођач информација, што значи да је ослабио надзор (уло-

га „пса чувара“) над токовима информација. Свако присутан на мрежи тре-

нутно, брзо, јефтино и анонимно може постати креатор (дез)информација 

и гласина и утицати на ставове јавности ширењем најразличитијих садр-

жаја, укључујући и њихово допуњавање, реаговање на поједине делове и 

пружање, евентуално, новог угла гледања и интерпретације догађаја који је 

предмет интересовања. Суштина промена на које указујемо огледа се у 

комуникацијској глобалности као суштинској предности, њеном координи-

саном одвијању, али и могућности обраћања појединцу као битној разлици 

у односу на доба монопола класичних медија. Савремени журнализам исто-

                                                 
6 Видети: Јевтовић, З. и Вулић, Т. 2018.  
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времено гради функције информисања, обавештавања, едукације, забаве, 

критике и контроле,7 али праву вредност доказује у тржишном окружењу, 

због чега све чешће подлеже сензационализму и непоузданости садржаја!  
Постлиберално друштво од медија очекује брзину мишљења, 

вештину опажања, способност анализирања, интерпретације, извештавања 
и предвиђања, динамизам и перманентну активност, што значи да новинар 
више није друштвено-политички радник, посредник у процесу креирања 
масовне свести или универзална незналица из времена социјализма. Про-
фесионални комуникатори су све више модератори, трансмисија између 
догађаја на терену и јавности, који својим извештавањем помажу грађани-
ма да створе критичку дистанцу, неопходну за одлучивање. Зато савреме-
ни новинар мора добро познавати структуралне околности настанка комуни-
кацијских облика, утицаја измењених технологија на новинарску теорију, 
организацију менаџмента масмедијских предузећа, форме које настају с 
новим медијима, као и естетско-етичка начела учесника умреженог друштва.  

Прикупљање, обрада и дистрибуција информација изискују нове 
улоге запослених у масмедијским организацијама: знање смењује иску-
ство, тражи се интелектуална аутономност, брзина и спретност, снажна 
логичка аргументација, способност изражавања и вештина руковања 
новим изумима. С развојем интернета успоставља се нова спрега између 
комуникационог потенцијала малих група и масовног комуницирања или 
долази до укрштања процеса „ре-интеграције друштвених мрежа“ и „де-
институционализације“ у систему друштвеног комуницирања (Domingo et 
al., 2008: 331). Новинарство прераста у јавни дијалог с непрегледним маса-
ма, врсту социјалне ауторегулације која омогућава складност и хармонич-
ност функционисања читавог друштвеног система, па отуда стални раст 
његовог значења. Ако је почетак штампе карактерисало политичко новинар-
ство и грађанска револуција, на даљи развој утицала комерцијализација, 
трећу фазу обележило одговорно новинарство, данас присуствујемо настаја-
њу клијентелистичког новинарства, у којем се уређивачка политика прила-
гођава интересима власника капитала, док се јавни интерес маргинализује и 
повлачи са сцене. Истраживање Професија на раскршћу – новинарстсво на 
прагу информационог друштва, које је спровео истраживачки тим Центра за 
медије и медијска истраживања Факултета политичких наука у Београду, 8 
показало је да са „технолошким развојем, економским аспектима али и дру-
штвеним и културним променама... новинарство у Србији се налази пред 
прекретницом, ...због чега се професија још не бави дубљим економским 
преструктуирањем које потреса медијски свет“ (2011) Нови медији нуде 
алтернативни простор, али да би се очувала привидно демократска функција 
јавног комуницирања, неопходна је и суштинска промена новинарског обра-
зовања, које још увек почива на темељима старе парадигме! 

                                                 
7 Michael Kunczik и Astrid Zipfel под новинарством подразумевају „главно или додатно 

занимање особа које се баве скупљањем, прегледом, провером и ширењем вести или 

коментарисањем актуелних догађаја посредством масовних медија“ (1998: 59). 
8 Истраживање је обављено у оквиру Регионалног програма подршке истраживањима на 

Западном Балкану (RRPP), који води Универзитет у Фрибуру, уз подршку Швајцарске 

агенције за развој и сарадњу, у периоду између јула 2010. и јуна 2011. године (1998: 59). 
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Историја новинарске професије 

У нашој јавности и данас се може чути како новинарство није зва-

ње или знање, већ занат који се стиче праксом, талентом или рођењем! 

Корене таквог тумачења можемо видети у романтичарском приступу исто-

рији, када су у пионирским данима настајања Гутенбергове галаксије вла-

сници штампарија уједно обављали послове новинара, комерцијалиста, 

графичара, колпортера итд., али и у пренаглашеном иступу необразованих 

новинара, који сами шире мит о универзалном знању којим располажу. 

Оваква представа новинарства део је анегдоте по којој је, некада давно, 

Бог, делећи Адамовим и Евиним потомцима послове из једне вреће, свима 

дао да изаберу жељено занимање. Један човек се у међувремену изгубио, 

па када је касније дошао ништа, није преостало, тако да је Бог замолио 

остале да од својих послова издвоје помало. Узимајући делиће од других, 

Бог је створио хибридну професију: новинар! (Недељковић, 2003: 11-15). 

За разлику од поимања у анегдоти, новинарство подразумева сло-

жена знања и вештине којима новинар проналази информације, обликује 

их у одређену форму, језички прилагођава према образовању и друштве-

ном контексту публике, пласира најприхватљивијим дифузним каналом, 

чинећи их блиским и пријемчивим како би их реципијенти лакше прихва-

тили. Ако је у ренесансним почецима прикупљање сирових информација и 

њихово обликовање представљало мукотрпан занат, протоком времена и 

технолошким развојем, оно је еволуирало у осмишљен процес персуазив-

ног утицања. Историчари комуникација су то препознали као тренутак у 

којем су новинари морали да се организују како би изборили своје место у 

заједници: „Групе које траже професионални статус морају се организова-

ти како би придобиле тржишну моћ – морају прво конституисати тржиште 

за своје услуге, а потом успоставити контролу над њим“ (Schudson & 

Anderson, 2008: 95). Поредећи хронолошке податке о настанку новинар-

ства с економским и демократским потенцијалима заједница, уочавамо да 

су демократски капацитети лакше и брже стварани у срединама које су 

имале слободну и институционално независну штампу.  

Колико је новинарство важан позив сведочи податак да је у САД 

ректор вашингтонског колеџа 1869. године основао новинарски одсек, на 

којем се, поред класичних предмета, проучавала техника писања, редиго-

вања текста, штампања новина, историја и закон о штампи, истраживања 

јавног мнења итд. На групу је уписано око 50 студената, да би, задовољни 

првим искуствима, 1879. године на Колумбија универзитету у држави 

Мисури била основана и прва катедра за новинарство. Почетком XX века 

новинарско образовање понудио је и Универзитет у Пенсилванији. На 

основу наведеног може се констатовати да су се амерички медији развија-

ли под великим утицајем професионално обучених стручњака! (Бјелица, 

Јевтовић, 2006: 9) Водећа светска сила данас има око 120 факултета који 

се баве специјализованим образовањем новинара, док се на још око 500 

колеџа одржавају курсеви из новинарства.  
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Прва европска висока школа новинарства основана је у Паризу 

1899. године, након што је угледни немачки Универзитет у Хајделбергу 

1895. Организовао курс новинарства. Међутим, прва новинарска катедра у 

Европи основана је у Цириху 1903. године, а за кратко време настава је 

почела још у 12 универзитетских центара Немачке. Факултетско образова-

ње новинара 1917. почело је у Пољској, Белгији и Норвешкој, а завршет-

ком Првог светског рата у Француској, Енглеској, Холандији, Италији, 

Совјетском Савезу и другим државама. Оног тренутка када тиражи новина 

достигну масовност (париски Le Petit Journal се још 1884. године продавао 

у тиражу од преко милион примерака), новинарство прераста у брзу и 

сталну потребу јавности. Међутим, за разлику од америчког модела, 

европски је уместо критичког и ангажованог новинарства, примат давао 

етатистичком схватању, по којем су медији партнери државе, а не контро-

лори власти!  

Још далеке 1870. године, Србија је имала први Закон о штампи у 

коме је било јасно прописано да новинар може бити само онај који је 

завршио универзитет, односно богословију, ако намерава да ради у цркве-

ном гласилу! Од тада, медијски прописи различито су третирали ово пита-

ње, тако да ће печат новинарском позиву често остављати познати књи-

жевници и јавне личности. Тада се развило схватање да се успешан нови-

нар – рађа, односно да су за његово стасавање неопходни таленат и прак-

са! Може се констатовати како диплома и образовање код Срба дуго нису 

били услов за бављење овом професијом, па је тако почетком XXI века око 

две трећине журналиста ангажованих у медијском простору било без аде-

кватних знања или вештина да би се бавили професионалним новинар-

ством. 9 Оцена искусног новинара Душана Славковића, стара скоро пола 

века, и даље је актуелна: „Само на улазима малог броја редакција стоји 

црвено светло за оне који желе да постану новинари, а немају одговарајућу 

школску спрему. У мањим листовима и радио-станицама, са часним изузе-

цима, стање је управо трагично: несвршени гимназијалци и вечити студен-

ти, они који се лажно друже са Јесењином и истински са вотком, пишу и 

говоре или, тачније, треба да пишу и говоре јавности о нашој стварности.“ 

(Славковић, 1975: 8). Према попису становништва из 2002. године, у 

Србији је било 6.148 новинара и публициста, од којих је већина факултет-

ски образована (56 одсто), вишег образовања је девет одсто, са средњом 

школом 34 одсто, док основно и ниже образовање има један одсто новина-

ра. Комуниколог Мирко Милетић закључује како се слика у међувремену 

погоршала, јер је „чињеница да, изузимајући највећа и друштвено етабли-

рана масмедијска предузећа, у новооснованим комуникационим центрима, 

по правилу, већински део редакције чине спољни сарадници, млади људи, 

                                                 
9 Према подацима из базе Удружења новинара Србије (УНС-а), крајем прве деценије овог 

века скоро 40 одсто новинара је завршило факултет, 27 одсто средњу школу, 16 одсто није 

завршило започете студије, а потом следе новинари са вишим образовањем, докторатом, 

магистратуром и са специјализацијом.  
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почетници у новинарству, међу којима су многи запошљавани по критери-

јуму политичко-страначке припадности. У сенци страначког аршина оста-

јали су критеријуми општег и стручног образовања, ако се уопште водило 

рачуна о њима“ (Милетић, 2005: 148). Развијајући тезу по којој новинари 

не уче на факултетима, већ се рађају и образују слушањем и радом у 

редакцијама, конзервативнији теоретичари заступали су ставове о профе-

сији на нивоу заната. Заменом теза покушавала се оправдати пракса аполо-

гетског новинарства, карактеристичног за демократски крхка друштва, у 

којима се критика власти доживљавала као атак на државу.  

 

Школовање новинара у Србији 

На просторима некадашњих југословенских држава изучавању 

журналистике пришло се много касније у поређењу са Европом или САД, 

што је логично када се има у виду заостајање у настанку и развоју штампа-

них медија, али и економског амбијента. Иако је још 1869. у листу Путник 

Емил Чакра објавио текст по насловом Југословенска журналистика, а 

Српско новинарско удружење 1911. књигу Југословенска штампа, може 

се констатовати да није постојало озбиљније залагање за отварањем специ-

јализованих универзитетских студија. Ретки покушаји даровитих поједи-

наца да скрену пажњу на значај професије која је све утицајнија за наста-

нак демократске јавности обично су се завршавали неуспехом. Такав је и 

случај с првом књигом која се озбиљније бавила проучавањем медија 

Вештина бити новинар (1935), књижевника и новинара Димитрија Марко-

вића. Новинарским позивом често су се бавили познати писци којима је то 

било успутно занимање, па тако историју ове професије можемо пратити 

проучавањем књижевних библиографија. Како уочава добар познавалац 

ове области, Душан Ђурић, „школовање новинара је било самоубилачко 

сналажење све до ослобођења 1945. године, када је из старих редакција 

остало само 289 новинара који су знали занат, а нису се огрешили о етику“ 

(Ђурић, 1992: 469). Након окончања Другог светског рата новостворена 

политичка елита брзо је схватила значај пропаганде и контроле информа-

ција, као и потребу за образовањем нових, идеолошки оданих кадрова. 

Стога се још 1945. године у Београду организује шестомесечни новинар-

ски курс са 44 полазника! Међутим, доминација идеологије спутава проу-

чавање новинарства као посебног корпуса научних дисциплина. У том све-

тлу треба посматрати и неуспели покушај владе ФНРЈ (30. VIII 1948. годи-

не), да оснује Новинарску и дипломатску високу школу, чија прва генера-

ција није дочекала тренутак дипломирања. Разлог томе лежи у идеоло-

шком скретању, евидентном у пракси извештавања полазника прве генера-

ције која није поштовала партијску дисциплину.  

Уместо на факултетима журналистика се проучавала на Југосло-

венском институту за новинарство (основаном 1959. године) као једного-

дишњој школи, али и кроз инстант облике стручног усавршавања (специја-

лизоване и тематске курсеве) у трајању од неколико месеци. Монопол јед-
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не партије (Савез комуниста), колективизација, државни органи и дру-

штвено-политичке организације као њихови пипци, државна својина и 

централизовано привредно планирање, уз међународну политику несвр-

станости, водили су прикривеној цензури. Стога од новинарства није оче-

кивана критичка или сазнајна функција, већ персуазивна (уверавајућа), 

идеолошка, наркотичка и усмеравајућа, како би се јавност навела на при-

хватање наметнутих модела вредности. Зато систему нису били потребни 

креативни, академски образовани новинари, већ идеолошки послушници!  

Раст образованости публике тражио је адекватан одговор професи-

је, па се на Високој школи политичких наука у Београду 1960. године 

(након најмање пет година рада у пракси) примају полазници који проуча-

вају општу и међународну политику, а од 1968. и новинарство, када инсти-

туција прераста у Факултет политичких наука. Као што се из назива може 

видети, програм је представљао комбинацију доминирајућег идеолошко-

позитивистичког приступа (марксизма) и спорадичног, стручног образова-

ња. У јесен 1979. године, 26 гимназија широм Србије први пут уписало је 

око 500 девојака и младића, опредељених за занимање новинара – сарад-

ника и стручних радника у службама јавног информисања, што је требало 

да представља одговор на нарасле друштвене потребе. Пракса је показала 

да су овакви експерименти у пракси неутемељени, тако да се школовање 

новинара вратило катедрама. 10  

Занимљиво је да се после периода медијске експанзије (од почетка 

деведесетих до 2006. године у нашој земљи је отворено преко три хиљаде 

различитих медија) и изласка државе из медијског власништва (у процеси-

ма транзиције угашено је неколико стотина регионалних и локалних меди-

ја), још увек не може поуздано говорити ко се бави образовањем новинара 

у Србији. Ниједно удружење новинара или државна институција не распо-

лажу чак ни основним подацима о организацијама које то чине, а камоли 

детаљима о њиховим образовним програмима, стандардима или структури 

предавача. Поред Факултета политичких наука, високо образовање у обла-

сти медија и новинарства данас се стиче на катедрама Филозофског факул-

тета у Новом Саду и Нишу, али и низу приватних високообразовних 

институција (Факултет за културу и медије Мегатренд Универзитета, 

Факултет за комуникације Сингидунум универзитета, Висока школа за 

културу и комуникације у Београду и други). 11 Мајк Унгерсам, професор 

новинарства на Кардиф универзитету у Велсу, нема дилема: „Широм Запа-

                                                 
10 На пример, на Филолошком факултету у Београду постојало је одељење за књижевност и 

публицистику, али је убрзо угашено! 
11 Увидом у пригодне публикације Факултета политичких наука и Факултета драмских 

уметности, на којима су организоване последипломске студије у научним областима које се 

односе на масовно комуницирање, медије, јавно мњење и новинарство, долази се до 

закључка да је у Србији, тренутно, могуће организовати два, највише три факултета (смера, 

групе) за новинарство, имајући у виду скроман број наставника и сарадника који распола-

жу суштинском и формалном компетентношћу за едуковање будућих дипломираних нови-

нара! (Милетић, 2005: 279) 
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да уредници и новинари већ давно су сложни у оценама да најбољи извор 

младих талената за медије може доћи само са Универзитета. Било да се 

ради о факултетском или постдипломском студију, тренинзи и образовање 

из новинарства могу се најбоље обављати у структуираном поретку Уни-

верзитета, где млади људи имају прилике да науче свој посао ширећи у 

исто време своја знања о свету кроз проучавање других предмета, од 

антропологије до зоологије и свега између, јер је све то 'брашно за млин' 

новинарства“ (www.mediaonline.ba/mediaupit/clanak/htlm?). 

И док развијена Европа нема дилема око потребе новинарског 

образовања, код нас још увек преовладава status quo у овој области. Поку-

шаји да се забрињавајућа слика новинарског образовања промени органи-

зовањем краћих курсева и тренинг радионица су добродошли, али су зава-

равајући за оне који имају само средње школе, што је најчешћи случај. 

Оба новинарска удружења (УНС и НУНС) повремено праве курсеве за 

професионалну едукацију у појединим областима, а друштво им чине 

бројне невладине организације: Шведски хелсиншки одбор за људска пра-

ва, Фонд за отворено друштво, Данска школа новинарства, Би-Би-Сијев 

тренинг центар, Дојч веле тренинг ТВ центар, Удружење приватних елек-

тронских медија, Локал прес, Медија центар, Новосадска новинарска шко-

ла и други. У пракси је уочљива неусклађеност садржаја курсева с потре-

бама редакција, њихова уопштеност, њихова неприлагођеност нивоу и ква-

литету знања полазника, као и неразумевање контекста локалног миљеа у 

којима медији делују од стране експерата из иностранства. Недостатак јасне 

и организоване медијске стратегије води непотребном и често неконтроли-

саном трошењу средстава, од којих је значајан део поклон међународних 

донатора. Тешко се растајемо од догме по којој је новинарство струка 

(занат), а за рад у одговорној и тешкој професији неопходно је много знања, 

ангажовања и одрицања, посебно у новом технолошком амбијенту! 

 

Промена комуникацијске парадигме 

Глобалне промене на које је указано у претходном делу рада воде 

нас ка променама схватања новинарског позива, што подразумева консти-

туисање реформисаних академских институција оспособљених за ствара-

ње комуникацијских стручњака који владају новим технологијама и 

поштују етички кодекс. Некада пасиван читалац, слушалац и гледалац, 

комуницирајући у компјутерској мрежи, по својој вољи може да постане 

непрофесионални комуникатор, с могућношћу да прикупља и филтрира 

информације, обликује поруке и обавља њихову дифузију. То људи већ 

увелико чине – некада и пре објављивања званичних информација у мас-

медијима, некада супротно мајнстрим верзијама, а некада и као њихов 

додатак. Токови user generated content-a или садржаја које стварају непро-

фесионални комуникатори (појединци на друштвеним мрежама) све чешће 

се укрштају, допуњују, сажимају или потиру с понудом традиционалних 

медија. Међусобно прожимање, али и утицај два, на први поглед раздвоје-
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на тока информисања наговештавају промену информационо-комуникаци-

оног система у којем ће улоге професионалних комуникатора морати да 

буду значајно редефинисане. Почетком 2017. године у Србији је (према 

подацима из Регистра медија при Агенцији за привредне регистре) уписа-

но 530 онлајн медија, при чему предњаче велики градови (Београд 132, 

Нови Сад 49 и Ниш са 25). Подаци указују на успорен развој и неискори-

шћени потенцијал дигиталних платформи, што се може објаснити проду-

бљеним дигиталним јазом и јавним политикама које, чини се, спроводе 

нови циклус високе централизације. 

Аутори скрећу пажњу и на прожимајући међуоднос теорије медија 

и новинарске праксе. Посао новинара након интернета се драматично про-

менио. Пословни значај продуктивности, ефикасности и профита добио је 

приоритет у продукцији, док су се централне вредности традиционалног 

новинарства – оригиналност, одговорност и аутономија – преселиле на 

маргину. У највећој мери основни узрок редефинисања новинарских вред-

ности је све раширенија појава структуралне сеобе оглашивача ка онлај- 

сфери, уз додатни стимуланс комерцијалног и грађанског притиска на 

новинарске послове. Истовремено, професионално новинарство постаје 

све лимитираније слабијом економском основом издавача, али и техноло-

шким и социјалним димензијама дигиталне револуције. Особина и величи-

на публика постаје кључни фактори пословања, а тенденција је да се оне 

селе с традиционалних на дигиталне платформе. 

У новинарском образовању фактографски доминантан приступ 

наставним садржајима студија новинарства и комуницирања, врло често 

заснован на научно преамбициозним (застарелим) програмима и „енцикло-

педијским” уџбеницима, ваљало би што пре редефинисати, у складу с пре-

ображајима на које у раду указујемо. Академско-предавачки приступ 

настави, у којој се од будућих журналиста или пи-арова очекује добро 

памћење и препричавање наметнутих садржаја, у животу се често показује 

некорисним, док се у медијској пракси више тражи продуктивно мишљење 

и способност квалитетне примене конкретних вештина у обликовању и 

интерпретацији чињеница. Новомедијска екологија почива на комерција-

лизација забаве у служби политике и економије, па се у све конвергентни-

јем комуникацијском окружењу губе критички дух и јавни интерес. Раско-

рак између праксе и теорије све је очигледнији: подизање новинарског 

квалитета, с једне, и рационализација новинарске продукције, с друге 

стране. Како, у таквим околностима, задржати или унапредити новинарски 

квалитет, уз што мања материјално-финансијска улагања и трошкове? 

Комерцијализација са технолошком конвергенцијом фаворизује предност 

обраде уместо стварања садржаја. 12  
Критички поглед на професионализацију указује на још један 

начин посматрања овог процеса – динамику укрштања три логике: профе-
сионалне логике, која се руководи правилима и нормама дефинисаним од 

                                                 
12 Опширније у: Јевтовић, З., Вулић, Т., 2018.  
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стране професионалне групе, бирократске логике, коју формирају органи-
зације и логике тржишта, коју пресудно одређују конзументи. Према 
Тамари Вичге и Гунар Нигрену, већина радне праксе се контролише ком-
биновањем ове три логике или три идеал-типска модела (Witschge & 
Nygren, 2009: 37). На размере ових промена указао је и Питер Далгрен 
(Peter Dahlgren), јер је међу првима упозоравао како класична парадигма 
новинарства, утемељена на традиционалним либералним идејама демокра-
тије и грађанског друштва, полако нестаје (2010: 3-16)! 

 

Закључна разматрања 

Нови протоколи комуницирања, утемељени на мерилима клик-
стрим потрошње и конвергентним дигиталним технологијама, траже и 
ново образовање за медије, али се то у нашој академској пракси споро 
уочава. Дигитална револуција је помогла професионалним новинарима да 
за краће време прикупе много више података. Међутим, смањујући број 
стално запослених у редакцијама, оставила је премало времена за њихово 
проверавање. Алгоритмови који креирају њуз фидове13 не проверавају тач-
ност, прецизност или објективност информације, већ само број кликова, 
чиме сензационализам и таблоидизација избијају у први план. Друштвене 
мреже форсирају једноставне садржаје који су тражени код конзумената, 
што значи да основни критеријум да ли је нешто добро није квалитет или 
тачност садржаја, већ број лајкова, коментара, подела и реакција.  

Овај рад је показао како у пољу новинарства све више доминира 
аналитички емпиризам, при чему је његов теоријски недоречен концепт 
потребно надоградити теоријама, као што су: теорије акције, системске 
теорије, интегративне социјалне теорије и студије културе. Немачки про-
фесор Манфред Рул (Manfred Ruhl) новинарство види само као један од 
система персуазивног комуницирања, који се самоконструише и тако одр-
жава, те се не може свести уско на једну професионалну групу или поје-
динца – новинара. Он сугерише како нема „застарелих“ идеја и теорија, 
већ да на њих треба надограђивати социјеталан приступ на пољу истражи-
вања нових медија (Ruhl, 2008). За медијску теорију важан тренутак је и 
фаворизовање економске основе новог журнализма у којој веб-метрика 
постаје стратешки важна за даље усмерење садржаја. Овде смо издвојили 
два основна циља: 1) што боље препознати навике и потребе нове публике 
и 2) обезбедити жељене могућности важним оглашивачима који се све 
више оријентишу ка мерилима clickstream online потрошње вести. У троу-
глу – медији, садржај и оглашивачи суштина је била у контроли носача 
информација, али је с дигитализацијом она бесповратно изгубљена.  

Игнорисање промена евидентних у свакодневној пракси значи и да 
су факултети који образују новинаре, пи-арове и особе које ће се бавити 
комуникацијама на великом раскршћу: мењати традиционални приступ 

                                                 
13Njuz fidovi су места на којима корисници Фејсбука добијају све своје информације, па 

подсећају на персонализоване новине. 
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образовању и садржаје програма или задржавањем старих курикулума 
изгубити студенте? У дигитализованом окружењу класична подела на 
штампано, радијско, агенцијско, телевизијско и онлајн новинарство све 
више бледи, јер су услед конвергентности технологија садржаји све пре-
плетенији. Мултимедији су забаву уздигли на пиједестал кроз форму info-
tanmenta и учиниле је доминантном, а не изведеном функцијом! Сложени 
и бројни аспекти промена комуникацијских пракси веома су амбивалентни 
и подједнако указују и на еманципаторске, али и на репресивне потенција-
ле. Једно је сигурно: новинарство и теорије медија више не могу функцио-
нисати на начин како је то било пре појаве интернета. 
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THE SHIFT OF COMMUNICATION PARADIGM  
IN JOURNALISTS' EDUCATION 

 
Summary: In the age of a plethora of communications options caused by 

the invention of the Internet and numerous digital platforms, professional communi-
catorsʼ methods, techniques and skills have significantly changed, which requires 
an appropriate critical analysis of the existing curricula and practices in journa-
lism education. The topic of the research is the transformation of information struc-
ture and meaning, in relation to the fact that media news has been remodelled into 
social self-promotion service, and that digital formats stimulate sensationalism and 
demand for tabloid content by forcing numbers regarding algorithms, likes, com-
ments and reactions. Together with social commercialization, the romantic concept 
of investigating, preparing and modelling information that carries within itself true 
meaning has fallen apart in the spirit of possessive neoliberalist order, which has 
converted media contents into cheap goods, which test its value daily in the ever-
growing and more banal market. The authorsʼ aim is to prove that, with the new 
media, the possibility of message routing expands, whereas multichannel and multi-
modal communication stimulate a persuasive process in the audience. New commu-
nication protocols based on the criteria of clickstream consumption and convergent 
digital technologies require new media education, but, in our academic practice, 
this has been slow to gain traction.  
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