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ПОСТНОВИНАРСТВОУ
ЧЕТВРТОЈТЕХНОЛОШКОЈ

РЕВОЛУЦИЈИ
Сажетак: Овај рад разматра суштинске промене које су нови
медијидонелисавременомновинарству,којенекиауторивећна
зивајуипостжурнализам.Тепромененајвидљивијесуусферама
односа:информација–извор–новинар–новинарство–читалац/
конзументиевидентнесуусвимделовимакомуникационогпроце
са,тесетичукакоквалитетаинезависностиновинарства,тако
ињеговеинтерпретативности,аналитичностииразноврсности.
Мултиекранско друштво међутим, насупрот очекивањима није
донелозначајнеквалитативнепромене,српскимедијииновинари
сеутоменисунајбољеснашли(узреткеизузеткедоминантнота
блоидногпрофила),атривијалнисадржајидодатносуповећали
ионако„загађену”и,преобиљеминформација,засићенумедијску
поготовоонлајнсцену.Очигледнакризаауторства,неизналаже
њеодрживогпословногмодела,континуираноосиромашење,кри
закреативнеиндустријеидоминацијаобрадеуместокреирања
садржаја – додатно су закомпликовали професионални, етички,
алиисоциолошкиидемократскихабитусуњиховомизворномзна
чењу.Ауторипокушавајудауспоставеодносизмеђуузрокаипо
следица свих овихфеномена нудећи решења, али и истичући да
нарастајућаатомизација,фрагментација,сегментацијапублике,
сужавањењеногинтересовањаиширењеантисоцијалнограспо
ложењамогуиматидалекосежнепоследице.Нетоликопомасов
немедијеколикопосамодруштвоиновинарствокаоњеговинте
гралнидеоиједанодстубоваграђанскогдемократскогпоретка.
Каконаглобалном,такопоготовоналокалномнивоу.

Кључне речи: конвергенција, ДАМ, интернет, медијске плат
форме,новимедији
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Рунда1:ФормаVSсадржај1

Променекојејеинтернетунеоуновинарстводовелесудо
стварањавеликогбројатеоријаоузроцима,начинимапри
менеипоследицамаовихновина.Најсажетијејетепроме
несагледаофранцускиесејистаинаучникЖоелдеРоснеј
(JoëlDeRosnay)којијеуспоставиотеоријупроменеодма
совнихмедијакамедијимазамасе.МаркДеузејеовојно
вој појави дао веома сликовито име „течно новинарство”,
алудирајућинатодамеђуљудскиодноси,пасамимтими
остале структуре, нису више онако чврсто устројени, већ
комуникација постаје ликвидна, а компјутери омогућавају
несамоновинарима,већсвимљудимадасеузпомоћтехно
логије,којајеједноставназаупотребуирелативнојефтина,
повежуиучествујуупроизводњивести.Проф.ЈаснаЈани
ћијевићконстатуједаје„телекомпјутеризацијаодинформа
цијестворилабестежинскуробу2”.Променеуновинарству
се најчешћепосматрају каопоследицепромена које су се
одигралеуекономији,друштву,култури,медијскојполити
ци.Промене које су очитљиве одвијају се у сферама сле
дећиходноса:информација–извор–новинар–новинар
ство–читалац/конзументиевидентнесуусвимделовима
комуникационогпроцеса,тесетичукакоквалитетаинеза
висностиновинарства,такоињеговеинтерпретативности,
аналитичностииразноврсности.„УВеликојБританији,али
идругде,медијскииздавачисвевишеградедигиталнеме
ханизованефабрике које су опремљене тако да садржајем
могуданахранеразнемедијскеплатформе,целогдана,целе
недеље.Новинесепроширујууобластrealtimeвидеа,док
ТВемитерипроширујуснабдевањетекстуалнимсадржајем.
Тајпроцесконвергенцијеунутариндустријејевођеннеми
лосрдномпотрагомзапродуктивношћуиефикасношћутро
шкова.Подпритискомдаексплоатишусадржајкрозбројне
платформе,многииздавачипрелазеуформукојафаворизује
обрадууместостварањасадржаја3”.

Дигитална ера је донела друштвене и економске промене
таквог интензитета да је многи пореде са индустријском

1 Истраживање је рађено у оквиру пројекта „Политички идентитет
Србијеурегионалномиглобалномконтексту”,којефинансираМини
старствозанаукуитехнолошкиразвојРепубликеСрбије(евиденциони
број:179076).

2 Јанићијевић,Ј.(2007)Комуникацијаикултура–сауводомусемиотич
ка истраживања, СремскиКарловци:Издавачка књижарница Зорана
Стојановића,стр.318.

3 Currah,A.(2009)What’shappeningtoournews:Aninvestigationintothe
likelyimpactofthedigitalrevolutionontheeconomicsofnewspublishingin
theUK,Oxford:Oxuniprint,р.6.
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револуцијом,аразвојинтернетакаоновогмедијасаГутен
берговим проналаском. Данашњи грађани имају могућно
стидасевишеукључеуживотзаједницакојимаприпадају
(билодасуупитањуреалне,географскезаједницеиливир
туелнезаједнице),алитонезначидамногоњихтуприли
куикористи.Истина једасетрансферзнањаданасможе
оствариватинамногобржемнивоунегораније,алинетреба
заборавитида јепорасттривијалногииспразногсадржаја
такођеупорасту,каоидасеуданашњемновинарствусве
вишеосећакризаауторства.Моглабисеоправдатикарак
теризацијаинтернетакаомедијакојијеунеоновеквалитете
којисепоредесапокретнимсловимаиштампарскомпре
сом, јерскокуквантитетукоји јеГутенберговизумдонео
светусразмеранјеновомталасуомасовљењапубликекоја
се јавља са развојем интернета у земљама у развоју (које
сууједноинајмногољуднијеземље).Каоштојетадакласа
преписивача постепено замењена другим занимањима по
путштампара,уредника,библиотекараиуличнихпродава
ца,такосмоиданассведоцисменезанимањаукојиманека
традиционалнановинарсказанимањаполакоуступајуместо
новимтитуламаумедијскимкомпанијама.Међутим,дана
шњемултиекранскодруштвониједонелотакодраматичне
квалитативнепромене.Осимразличитихформатакојина
равноморајуподразумеватиинекаприлагођавањаусадр
жинскомсмислу,медијиидаљепочивајунастаримприн
ципима.Нетребазаборавитидасуипрепојавеинтернета
многи штампани медији експериментисали са променом
форматадневнихновина,адасусемногибританскиднев
нициодлучиваличакзаправљењедваиздањаистихновина
–једнихтрадиционалнихнастандардном,великомформату
сасвимдодацима(којисускупанереткотежилиивишеод
полакилограма)идругихмалогформата,наликтаблоиди
ма,саскраћенимсадржајем,иуглавномнамењеногмлађој
публици.

ЛевМановичсматрадасуновимедијијошувекстариме
дији,јерзаразликуодновихпериодапочеткомдвадесетог
века,којисудоносилиновеформеиновијезик,добаком
пјутерасејошувекослањанајезикиобликеиндустријског
доба, не доносећи нове форме. Суштина авангарде нових
медија зато,кажеМанович,нијеудоношењуновихобли
карепрезентовањареалности,већуновимначинимапри
ступањаиманипулисањаинформацијама,односноуновим
начинимакоришћењапретходно акумулиранихмедија. „У
том погледу, нови медији су постмедији или метамедији,
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поштокористестаремедијекаосвојосновниматеријал4”.
Формеостајуисте,кажеМанович,мењасесамоначинна
којисеонекористе.

Рунда2:Монетизацијабестежинскогпроизвода

Дигитална револуција повећава комерцијални притисак, а
многииздавачијошувекнисунашлиначиндамонетизирају
новупубликукојусустворилионлајн.Економскакризаим
неолакшавапосаодокпокушавајуданађубалансизмеђу
„старих” новинарских уређивачких норми, прилагођавања
машинамазапретрагуижељамапубликеизраженимуклик
стримовима.Докуредничкистандардиунајмањурукусла
бе,смањујусеприходизаистраживачконовинарство,алии
генералнопродукцијувести,тесеостављајуширомотворе
навратаза„информације”коједолазеизПРсектора.

Увремекадаусрпскимредакцијамапочињудасеразвија
јуресурсикојибитребалодапомогнуновинарствуупро
цесупроласкакроздигиталнуреволуцију,економскакриза
потресацеосвет.Тозначидаједаноднајважнијихресурса
–финансијскиресурснијемогаодабудездраваосноваза
даљиразвојновихсервисаикреативнихрешењакојимаби
медији одговорилинановибизнисмоделкоји је захватио
иновинарство.Уместодарадинапривлачењуновихкори
сника, обогаћивању садржаја, подизања квалитета уз син
хронизованоприлагођавањеновимплатформама,медијису
моралидасеборезаопстанакнатржишту,уневериципо
сматрајућикакоседеоколачакојијетрабалодарасте–сада
смањује.„...НовинарствоуСрбијијеусвојеврсномвакууму
и заглављеноизмеђуодложене транзиције иинформацио
ногдруштва,веомаспоромобилишесвојересурсекаоодго
ворнадолазећепрофесионалнеизазове5”.

ЏозефЧан(JosephChan),ФрансисЛи(FrancisLee)иЗонг
дангПан(ZhongdangPan)сматрајудасепраксаонлајнно
винарства разликује од старог модела производње вести,
алидаћепроћи јошвременадоксетепромененеутврде
инеучврсте.Разликекојеонивидекрећусеураспонуод
потенцијалазамоменталнореаговање,платформикоједају
синергијупретходнихмедија,мултимодалнепрезентације,
до промена у власничким и организационим структурама
иначинанакојиновинариизвештавајуипрезентујувести.

4 Манович,Л.(2001)Метамедиј,избортекстова,Београд:Центарзаса
временууметност,стр.74.

5 Milivojević,S.(2011)Niskeplateivisokatehnologija–novinariinovinarstvo
uSrbiji,Kulturabr.132,Beograd:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,
str.11.
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„Јасноједапромененисуограниченесамонатехнолошку
вичност.Оне супренанивоудефиниције вестиимодела
новинарства... Модел генерисања садржаја за веб сајто
векојибисмомоглиназвати„свеиде”посталисупретња
начинунакоји сепрактикујежурнализам, алииопераци
оналном дефинисању професионалних стандарда и етике.
Специфичности које доносе нове технолошкемогућности
сустворилеипроблемзановинарекојиценетрадиционал
нипроцеспроизводњевести6”.Овиауториупозоравајуда
двадесетчетворочасовнирокиочекивањепубликезаиспо
ручивањемнајновијихвести,требадабудуврлозабрињава
јућијермогудовестидотогадаонлајнновинарипожурују
испорукуинформацијауместодајеканалишукрозснажан
gatekeepingпроцес.Управосрпскомедијскотржиштепону
дилојепотврдуоветезеујесен2011.године(поредднев
нихвестиобјављиванихнасрпскиммедијскимсајтовимаза
које јеочигледноданисупрошлелекторскуниуредничку
руку),реагујућиналажнувестдајеДобрицаЋосићдобит
никНобеловенаградезакњижевност.Некиодмедија,по
путонлајниздањаБ92пожурилисуиобјавиливестужељи
дабудупрвисаоваковажноминеобичноминформацијом.
Другисупак,попутмедијскекућеРингиерињиховогон
лајниздања дневнихновина „Блиц”, проверавалиподатке
нанеколикострана,паралелнозадужујућиједногновинара
дапишетексткојибисеобјавиоонлајнуколикосеподаци
испоставе тачним.Информација наравно није била тачна,
ацеопроцескако једошлодообманемогаоби сеукрат
коописатиовако:Особакоја јежелеладаствориовукон
фузију регистровала је домен www.nobelprizeliterature.org 
(требаиматиувидуда јеоригиналнисајтwww.nobelprize.
org,телогичностназивалажногсајтанијеодмахукључила
алармкодновинара),платилахостинг,ископиралакодори
гиналногсајтаистворилаједнујединустраницунакојојје
билафотографијаДобрицеЋосићаиобразложењезаштоје
добионаграду.Линковисатестраницеводилисунаправи
сајт,тебисекликомнањихновинаробреонаправомсајтуи
видеодавремедопроглашењадобитниканаградејошувек
тече,односнодасатодбројава.Новинарикојисуобјавили
лажнуинформацијусудаклезаваранирелативнологичним
називомсајта,његовомграфичкомсличношћусаоригинал
нимсајтом(подусловомдасуранијебилинаовомсајтуте
знајукакоонизгледа)ижељомдабудупрвикојићеобјави
тиинформацију.Како јесвеовомоглодасеизбегне?Ево
неколиконачина:

6 Chan,M.J,Li,F.andPan,Z.(2006)Onlinenewsmeetsestablishedjour
nalism:howChina’sjournalistsevaluatethecredibilityofnewswebsites,р.
927.
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а)Новинари који прате овај секторморали би да имају у
Favoritesкатегоријилинккасајтуwww.nobelprize.orgипро
стимкликомнањегавиделибидаимедобитникајошувек
нијеобјављено;

б)Једноставнимкуцањемименасајтауинтернетпретражи
вач–NobelPrizeLiteratureновинарбивидеодасеовагрупа
речинепојављује(лажнилинкјепослатнаадресенеколико
медијскихкућаиновинараунадидаонинећепроверавати
линк);

ц)ДоменјетребалопроверитипрекоWhoisсервисаитако
бисеувиделодајерегистровансамоданпредоделеНобе
ловенаграде,штобиморалобитисумњивочакиновинару
почетнику;

д)Томпроверомбисеувиделоидаједоменрегистрованна
приватнолицеуНорвешкој, аненаКраљевскуакадемију
наукауШведској;

е)Новинарикојипратеовајсекторморалибидаусвомиме
никуимајубројтелефонаСрпскеакадемијенаукаиумет
ности,тебијепозвалиодмахдапровереинформацију,јер
процедураналажедаНобеловафондацијанајпреобавешта
ваовуинституцијууматичнојземљиписца;

ф)Свипретходникорациодузелибисвегапетминутаис
куснимновинаримакојисвеовеалатеимајуспремне.Уред
ницисупакморалидаизвагајудалиимсевишеисплати
даризикујуиобјавеједнувеомасумњивуинформацију,без
иједногживогизворапотврде,илидаризикујуданебуду
првикојићеобјавитиинформацијуда јеугодиникадасе
обележава50годинаодАндрићевогНобела,јошједаннаш
писацдобиоовупрестижнунаграду.

НатрагуБоцковског(Boczkowski)иКата(Katz),Чан,Лии
Пансебринуизафрагментацијупубликеиквалитетвести
којенастајеусвемасовнијојпродукцији.Изаиста,увреме
одабирањатемакојесуодинтереса(иизбегавањатемако
јенису),креирањасопственихвиртуелнихновина,тенеке
врсте самоограничавања на одређени материјал, читаоци
смањују врстуматеријала којој су изложени и самим тим
потискујунекеодосновнихулогакојеновинарствоимау
друштву,попутинформисањаисоцијализације.Јер,уколи
коселектујесамоинформацијекојесуодтренутногинте
реса зањега, читалац немамогућности да прошири своје
видикеиобогатиживотдодатнимсадржајима,сужаваизло
женостновимидејамаивредностима,тесекрећеувиртуел
номсветуистомишљеникаштоможедастворивеомаогра
ниченуперцепцијуреалности.Атомизација,фрагментација,
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сегментацијапублике,сужавањењеногинтересовањаиши
рењеантисоцијалнограсположењамогуиматидалекосежне
последице,алидалекоодтогадаунареднихнеколикодеце
нијамогуизазватиурушавањеконцептамасовнихмедија.

Рунда3:ТехнологијаVSстандарди

Друштвенастварностувремеписањаовоградаумногоме
јеизмењенауодносунавремепресамонеколикодецени
ја.Данас је уНародној библиотециСрбије, поред инфра
структурекојаомогућавадневнупосетуоко1.000читалаца,
омогућениприступовојустановизаоко20.000виртуелних
корисника,апосетиоцимасунарасполагањуиелектронска
читаоница,мултимедијалначитаоницаикоришћењеаудио
визуелнеграђеидигиталнихзбиркиовебиблиотеке.Зано
винараистраживача,самоуовомсегменту,могућностису
повећанеза300%,анетребазаборавитидапоСрбијирасте
бројинституцијакојесвојезбиркепретварајуудигитални
обликиомогућавајуонлајнприступњима.

Неке од техничко технолошких промена у друштвеној
стварности помериле су и границе бонтона, односно про
писаног уобичајеног друштвеног понашања и односа. Та
коданаснијенеобичноуручити(ипримити)отказмејлом
илителефоном(случајводећеженеYahooа),присуствова
тижурцииакостефизичкиспреченидабудетеналокацији
накојојседатидогађајодвија,пронаћипосаопрекоонлајн
сајмазапошљавања,изабратипословногпартнерапрекоон
лајн конференција или Б2Б сусрета који се организују на
мрежи,чакиучествоватиуонлајнаукцијамаексклузивних
предметапопутслика(од2011.годинеовојеомогућеноиу
Србији)илипакпостатичланвиртуелногхорапопутонога
ЕрикаВитакера7.Многеодактивностикојесунекадаподра
зумевалефизичкоприсуство,садасемогуобавитипосред
ствомвиртуелногсвета–куповинаавионскихкарата,пла
ћањерачуна,слањепозивницаичеститки(чакизаизузетно
формалнедогађајепопутвенчања,рођењаилирођендана)...
УСрбијису,поузорунаонеусвету,почелидасеотварају
виртуелнимузеји(међупрвимајебиовиртуелнимузејЗо
ранаЂинђића2011.године),аумарту2010.године,уокви
ру16.МеђународногСалонакњигауНовомСаду,одржан

7 ЕрикВитакерје2000.годинепоставионаYouTubeлинкзапреузимање
његовепесмеLuxAurumque, каои снимак себедокдиригује.Велики
бројпевачаизЕвропеиАмерикеоставиојеснимаксебекакоизводиову
композицију,ачаксуорганизованеаудицијезасолосопран.Неколико
годинакасније,свиснимцисуизмонтиранииспојени,тепостављени
намрежу.Удругомпокушајуснимањановекомпозиције,преко2.000
певачајеВитакерупослалосвојснимак.
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је ЕвропскиФејсбук песнички фестивал. Пријављени пе
сницикојинисумоглиличнодадођу,учествовалисупреко
Фејсбука,постављањемсвојимпесаманапрофилуEfpfBkc.

СоринАдамговориојејош2005.годинео„објавиуздиза
њаТехнолошкерепублике, гдећедруштвениодносибити
мањехијерархијскиустројени,транспарентнији,персонал
нији,докћезаједницебитијачеиефективније8”.Чиниседа
смовећсведоцињеговихпредвиђања,јерзапоследњих50
година,од1950.године,светскапопулацијапорасла је2.6
пута,абројкорисникаинформационокомуникационихтех
нологија400.000путаисвакакоћенаставитидасеповећава
убудућности.

Кадаговоримооелектронскомокружењуипроменамакоје
сеуериглобалногновинарствадогађају,немогућејезаоби
ћииелектронскекњигекојеумногомедоприносеграђењу
свестиграђанаоновимтехнологијамаиприхватањуистих.
Погодност је великаи заиздавачеи зачитаоце–првису
нашлиначиндадистрибуирајустараиреткаиздања,многи
ауторисамииздајукњигеонлајн,апрофитисумноговећи
негокодштампанихкњига.Ценеварирају,патакоАмазон
рецимо нуди сто најчитанијих екњига за 99 центи, а це
навећинеосталих јеизмеђупетиседамнаестдолара.Су
штина јешто и ечитачи сада имају много приступачније
цене(јернијеценапроизвода јединапресудна,већицена
инфраструктурекојајенеопходнадабисепроизводконзу
мирао).Коликоовај видиздаваштвадобијанапопуларно
сти,видљиво јеиизфинансијскихпоказатељаразвијених
земаљапремакојимајепродајаелектронскихкњигаиопре
мепотребнезањеночитање,скочилаупоследњихнеколико
годинавишестотинапута.У2010.годиниАмазонјепрви
путзабележиовећибројпродатихелектронскихкњиганего
онихутврдомповезу.Погодностизачитаоцеекњигаогле
дајусеиучињеницидајетекстпретражив,дасеможепо
везиватихиперлинковима,дајемноголакшескладиштити
великеколичинетекста,односнокњига,дајетекстприлаго
дљивразличитимпотребамачиталаца(нпр.величинаслова,
фонт,пребацивањеуаудиокњигеитд).Освимовимпредно
стиманеопходноједаразмишљајукреаторионлајниздања
новинаидругихмедијакадаприлагођавајусвојестраницеи
својесадржајеинтернеткорисницима.

Ричард Крејг каже да иако је професионални новинарски
циљодувекбиоиостаоисти–објавитивестштојемогуће

8 Matei (2005) From Counterculture to Cyberculture: Virtual Community
Discourse and theDilemmaofModernity,Journal ofComputerMediated
Communication,Volume10,Issue3.
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бржеитачније–„технологијајеизкоренапромениластан
дарде по којима процењујемо неколико аспеката вести9”.
Премањему,кључнепроменекојесуседогодилеуеригло
балног новинарства, изазване напретком технологије, су
област правовременог објављивања информације, поима
њеблизинеипоимањепојмаистакнутости.Данас,подсећа
Крејг,публикаочекујетренутнопреношењеинформација,а
ненеколикосатиилиданакасније.Но,тојеибилозаочеки
ватиусветуукојемјеТвитерпроглашензамедијскисервис
године.Појамлокалногзначајајеумногомепроширен,тесе
садасвевестиуоквирудржавеилирегионасматрајудасу
одлокалногзначаја,азбогповећанеемисијевестиусвим
медијима,већијебројионихкојисесматрајуславнима.

ЕндрјуКин (AndrewKeen)сматрадасуглобалностновог
медија и његова наводна демократичност угрозили јавни
цивилнидискурс,теда„охрабрујуплагирањеикрађуин
телектуалнесвојинеигушекреативност.Кадасерекламеи
ПРматеријалпредстављајукаовести,губисеграницаизме
ђустварногификтивног.Уместовишекомуникација,сазна
њаикултуре,Web2.0намдоносивишесумњивогсадржаја
изанонимнихизвора,отимајућинашевремеииграјућина
нашулаковерност10”.Говорећио„култуаматера”,Киннаво
ди:„Замагљивањеграницеизмеђупубликеиаутора,изме
ђуфакатаификције,измеђуинвенцијеиреалностидоводи
дојошвећегзамагљењаобјективности.Култаматераједо
веодотогада јеизузетнотешконаправитиразликуизме
ђу читаоца и писца, уметника и спин доктора, уметности
иоглашавања,аматераиексперта11”.Премањему,резултат
јесрозавањеквалитетаинформацијакојепримамо.Крајња
последицакојувидиКинједасвемањеоглашивачаодлазиу
штампанемедије,јеримјеисплативиједасвојновацуложе
онлајн,каоидасутиражиштампанихиздањановинасве
мањи,доксебројаплоудованихипрегледанихснимакана
YouTubeуповећаваизданаудан.

Web2.0семожепосматратиикаоновипословнимодели
каоновагенерацијауслугаипрограмакојисуоријентисани
навеб,илипаккаонизпринципа,мадајеусамомпочеткуу
литературинајчешћедефинисанкао–револуција.Оникоји
супосматралиовокаодруштвенифеномен,анетехнички
називали суWeb 2.0 и „Мехур 2.0” („Bubble 2.0”) импли
цирајућида суинвестиционифондовиизнова спремнида

9 Krejg,R.(2010)Onlajnnovinarstvo,Beograd:Clio,str.22.
10Keen,A.(2008)TheCultoftheAmateur:Howtoday’sInternetiskilingour
culture,USA:Doubleday,стр.17.

11Исто,стр.27.
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улажууовугрануитимедоказујудајеWeb2.0великиби
знискојиизноваможебитипренадуванценамакојевртогла
во(инеоправдано)расту.

ДрПаулМилер(PaulMiller)12каоосновнепринципеWeb2.0
наводиослобађањеподатака,изградњувиртуелнихаплика
ција,партиципативност,радукористкорисника,модулар
ност, дељење идеја, садржаја и кодова, комуникацију (од
носноолакшавањекомуникације),поверење,памет(односи
сена„интелигенцију”апликација),ремиксовањеиконцепт
Дугогрепа(TheLongTail)премакојемсенарепудистрибу
цијевероватноналазивећидеопопулацијенегокодуобича
јене(Гаусове)дистрибуције.TheLongTailјеустварикон
цептмалопродајекојијеусмереннавишекорисника.Дакле
великибројјединственихартикала(непримеракаистогар
тикла)сепродајеурелативномалимколичинама(односно
маломбројукорисника)инајчешћесекористикаодопуна
малопродајипутемкласичнемреже.

Иакосуинтелигентнемашине,којенаводномогуданамау
томатскикажукојумузикуилифилмовеволимо,одпомоћи,
вештачкаинтелигенцијаје(јошувек)слабазаменазаукус,
аалгоритминемогудаоднесупревагунадпамећуиобразо
вањем.„Ниједансофтвернеможедазамениповерењекоје
дајемоНајџелуЕндрјузу из„ФајненшелТајмса”ињеговим
критикамафилмоваилиА.О.Скотуиз„ЊуЈоркТајмса”,
или Ентони Лејну из „Њу Јоркера”, или Роберту Еберту
из „ЧикагоСанТајмса”– којибрижљивопишусвоје кри
тике,саинформацијама,деценијамаедукације,тренингаи
искуствауписањуфилмскихкритика13”.

Рунда4:Кликимператив

Конвергенцијумедијакаоједанодосновнихпринципаме
таморфозе медија (поред коеволуције и сложености) је
неопходноразмотритиуовомраду, јер је управо једанод
факторакојиутичунапојавуонлајнновинаињиховразвој.
Посматраночистотехнички,овајпроцесподстакнутјекон
вергенцијомкомпјутераиосталихкомуникационихуређаја,
алиитехнологијомбазаподатака,сакупљањавестиимул
тимедијскепродукције...Надругомполуналазисепотреба
корисниказаинтеракцијомипревазилажењемграницепро
извођач – конзументмедијског садржаја,штоби семогло
назватиконвергенцијомпроизвођачамедијскихсадржаја.У

12Miller,P.Web2.0:Building theNewLibrary,http://www.ariadne.ac.uk/is
sue45/miller/#author1

13Keen,A.(2008)TheCultoftheAmateur:Howtoday’sInternetiskilingour
culture,USA:Doubleday.
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Вујаклијиномречникуречконвергенцијадефинисанајекао
узајамно приближавање, стицање, стремљење или тежња
истомциљу,слагање,мадаседанаскористиунеколикови
дова,такодаможеописиватиипонашањекомпанијаимар
кетиншкепотезе,аизворнопотичеизматематикеифизике.
Чак и у области медија могуће је говорити о различитим
врстамаконвергенције–конвергенцијасадржаја,власнич
каконвергенцијаТВстаницаиновина,конвергенцијаорга
низацијередакције,конвергенцијаодносарепортер–извор
информација, конвергенција прикупљања података (нови
нарикојирадезавишемедијаистиприлог),конвергенција
презентације(storytelling)...

МаркДеузе14подсећадасеконвергенцијаможеодиграва
тинамногонивоа, теда семожеодноситина конверген
цију јавне и приватне сфере, „високе” и „ниске” културе,
индустријекултуреизабаве,модернистичкогипостмодер
нистичког размишљања... Одговарајући на питање зашто
смосвевишесведоциконвергенцијеуновинарству,Стивен
Квин(StephenQuinn)иВинсентФилак(VincentFillak),ка
жу да су најутицајнијифактори на ову појавуфрагмента
цијапублике,доступнострелативнојефтинетехнологије,и
променеудруштвенојизаконскојструктурикојеомогућа
вајуповезивањемедија крозвласничкеодносе. „Медијске
компанијенадајуседамогудадосегнудофрагментисане
публикекрозразнемедије,препознајућидасуконзументи
већприхватиликонвергенцијуусмислудакористемноштво
медија15”.

ХенриЏенкинс (HenryJenkins)16 говориочакпетконвер
генцијскихпроцесакојисеодвијајуусавременомдруштву:

1.Технолошкаконвергенција–оноштојеНегропонтенази
ваотрансформацијоматомаубите,односнодигитализација
свогмедијскогсадржаја(текста,сликеизвукова).

2. Економска конвергенција – подразумева хоризонталну
интеграцију у индустрији забаве. Тиме Варнер компанија
садапоседујекомпанијеуобластифилма,телевизије,књи
га,игрица,веба,музике,некретнинауразнимземљама,али
и „трансмедијску експлоатацију” брендова попут Харија
Потера,Покемона,Ратовазвезда…

14Deuze,M.(2003)TheWebanditsJournalisms:ConsideringtheConsequ
ences ofDifferent Types ofNewsmediaOnline, London:NewMedia and
Society.

15Quinn,S.andFilak,V.(2005)Convergentjournalism:anintroduction,Uni
tedKingdom:Elsevier,р.8.

16Jenkins,H.Convergence?IDiverge,http://www.technologyreview.com/bu
siness/12434/
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3. Друштвена или органска конвергенција – односи се на
корисниковоистовременовршењеразличитихрадњиуин
формативномдруштву–слушањемузике,гледањетелеви
зијскогпрограма,писањеЕmaila…

4.Културолошкаконвергенција–уоквируњесеналазии
медијска конвергенција и подразумева нове форме креа
тивности у области различитих медијских технологија и
индустрија.

5. Глобална конвергенција – представља културну хи
бридност која за резултат има међународну циркулацију
медијскогсадржаја.

Терминтехнолошкеконвергенцијемогаобидапослужииза
објашњавањеприближавањакојесеодиграломеђуразличи
тимтехнолошкимизумимаусавременодоба–конвергенци
јателевизије,телефонаирачунарачијисмосведоциданас.
Ниједнаодоветритехнологијевишенекористисамоприн
ципесвојственењениморигиналнимкарактеристикама,већ
позајмљујенекеодпринципаиосталихтехнологијаразви
јајућинатајначинсвојпутопстанканамодерномтржишту.

Фидлер сматра да је конвергенција од суштинског значаја
запроцесмедијаморфозе,јер„облицимедијакојиданаспо
стоје заправо су резултат безбројнихконвергенцијамалих
размеракојесусечестодешавалетокомвремена17”, теда
константнаконвергенцијанеморанужнодовестидосмање
њабројамедија.Павликковергенцијудефинишекао„инте
грацијумедијскихформиудигиталномокружењу, вођену
технолошкимиекономскимснагама,којавршидубокеути
цајенаовеодносе,инасуптиланистрожиначин18”,нагла
шавајућидајефундаменталнапроменакојудоносиконвер
генцијапроменаодносаизвештачаипублике.

Конвергенцијауредакцијамаједанјеодосновамодернере
дакцијеукојојсештедересурсииукојојсеспроводидосле
дан уређивачки фокус. Једна од последица конвергенције
унутармедијаподразумевастварањетакозванихинтегриса
нихредакција(мултимедијалнихредакцијаилидигиталних
мета),чијисупрвипримеринапросторубившеЈугослави
јенастали2009.и2010.годинеуБеоградуиСловенији,у
медијскојкућиRingierAxelSpringer имедијскојкућиDello.
Циљовихредакција(мултимедијалнередакције,конверги
ранередакције,удруженередакције...) јенаравноувекпо
бољшање квалитета садржаја који се објављује и уједно

17Fidler,R.(2004)Mediamorphosis,Beograd:Clio,str.46..
18Pavlik,J.(2004)Aseachangeinjournalism:Convergence,Journalists,their
AudiencesandSources,Convergence,стр.21.
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смањењетрошковапроизводњетогсадржаја,односнобоља
организација радаи расподела средстава уциљуоствари
вањавећегпрофита.Како сенастајањеоваквихредакција
у свету углавномпоклапа са временомпочетка економске
кризе,прецизнијејерећидасерадиопокушајузадржавања
некадашњихзарада,пренегооповећањупрофита,јеристи
већинамедијскихкућанијеуспеладаоствари.

Онлајн издање представља основумулитмедијалне редак
ције.Садржајикојионлајнрегиструјунајвишекликовасу
оникојисеморајунаћимеђуводећимтекстовимауштампа
нимиздањима,алисутоуједноитемекојећеседаљеекс
плоатисанионлајннадваначина.Њимаћеседаљебавити
новинари,исцрпљујућитему,алићеовисадржаји,означе
никаонајпосећенији,поправилугенерисатиновиповећан
саобраћајонлајн.Физичкицентралнидеоинтегрисанихре
дакција углавном чине велики екрани (састављени одма
њихекрана)накојимасеприказујуграфиконигенерисаног
онлајнсаобраћајаиуредничкидескзакојимсе(нереткои
неколикопутадневно)одржавајуколегијуми.Окоуреднич
когстоласустепенастораспрострањениновинарскистоло
ви,окупљениокорубрикакојимасењиховиновинарибаве.
Овакавначинрадајеомогућенувођењемсистемауправља
њадигиталнимсадржајем(DAM–digitalassetmanagement).
ДАМподразумевауправљањедигиталнимсадржајемутре
нуткукадасеонкреира,каоињеговоскладиштење,органи
зацију,контролуилиревизијусадржајакојисечестомења.
Ономогућававеомалакопремештањесадржајакрозцеола
нацпроизводњеиархиве,штоумногомеолакшавапостпро
дукцијукаоипроцесдистрибуцијезаразличитеплатформе.
Анализасадржајасенаовајначинумногомеолакшава,ло
цирањеиидентификовањедигиталногсадржајајеубрзано,
атрансформацијасеаутоматизује (нпр.некиодаудиоили
видеофајлова,подешавањевеличинеисл).

У интегрисаним редакцијама, поред тога што се смањују
трошкови,долазидојачањаробнемарке,алисеинавеома
ефективанначинкористемогућностиразвијањавишепро
извода,штосечесточиникаонајвећиизазовумедијским
кућамакојепоседујувишеплатформи.

Конвергенцијавласништва,односноњеговаконцентрација
јенеминовносткојаћеунареднимгодинамаморатидаусле
динатржиштусрпскихмедијаитоизвишеразлога.Најпре,
овојетржиштеизузетновисокозасићеноивеликибројме
дијакојипостојинесразмеранјебројупопулације,анарочи
тобројуобразованеифункционалнописменепопулације.
Иакосрпскотржиштеиматрадицијувеликогбројамедија,
заочекиватиједаовајбројмедијаубудућностинећерасти
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значајнијеидаћенаконсуштинскедемократизацијеземље
ипостизањатрајнијегполитичкогконсензусатајбројпоче
тидасесмањује.Концентрацијакапиталаподразумеваћеи
усклађивањесасветскимтрендовимаспајањаипреузима
ња,односностварањемедијскихгрупакојећеобједињава
тивишеплатформи,алииаквизицијумедијскихфирмиод
странефинансијскихјачихиграча–билодасуонифондови
специјализованизаулагањеумедијскуиндустријуилијед
ноставноприватнекомпанијекојеимајуинтересадаулажу
уовајсектор.

Рунда5:Линеарноилине

Управљањемултимедијалнимсадржајимазахтевамногови
ше ангажовањанегошто се чининапрвипоглед.Како је
тоРоналдЈарос(RonaldYaros)објаснио:„Ниједовољнода
самопоставитенекитекстиондаједноставноутајмиксдо
датенекивидео.Дабистезадржалипажњучиталаца,иобо
гатили разумевање публике, од суштинске је важности да
сваки састојакубогатоммултимедијалномсадржају стоји
баштамогдеиманајвишесмисла19”.Јароснаглашавакако
јеизузетнобитноосвеститидатекстивидеонемогудасе
користенаначиннакојисусекористилиуштампиилина
телевизији.Некеоднајчешћихгрешакајесусхватањемреже
каобезграничногпросторакоји„трпи”савматеријалкојисе
нањегапостави,тепребукирањетекстовапредугачкимгра
фиконима,видеоматеријалима,мапама, закојеонлајнчи
талац,којијенавикаодаскениратекст,нијезаинтересован.
РешењекојенудиЈаросназивасеграничење,односно„по
стављањевидеа,временскетабеле,коментарачитаоцаили
одговарајућеглинка,наместуутекстугдејерелевантно–
алитакођеипреклапањеодређеногделавидеаитекста,јер
многичитаоцичитајусамотекстилигледајусамовидео20”.
Премањему,граничењејеумултимедијалностиистоштои
кохерентностзатекстиономорадонетинеколикоаспеката
материјала,одкојихпосетилацможеизабратисамонеке,а
идаљезадржатиконтекст.„Поредтогаштосуинформаци
јеонлајнунелинеарноммоду,кориснициидаљементално
прикупљају информације део по део, линеарним редосле
дом.Комплексност новог изазова који се налази пред но
винарима јеу томешточитаоцинапредујулинеарнокроз
нелинеарну средину виртуелно неограничених избора21”.
Иако програми попут „Друпала” и „Шејр Поинта” могу

19Yaros,R.A. (2009)MasteringMultimedia,AJR,August/September2009,
http://www.ajr.org/Article.asp?id=4818

20Исто.
21Исто.
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битидостаефикасниусакупљањуинформација,недостаје
имакценатнаграничењукојимогудаобезбедељудикоји
раденаматеријалу.Уместопетоминутногвидеоматеријала
инеколико страница текста,много је  бољеу текст умет
нутидвеспецифичнефотографијеивидеоснимакоддесет
секундиукомбинацијисакоментаромпосетиоцапоставље
нимнаправоместоикраткоманимацијомилиграфичким
приказом.Одизузетногјезначајаобезбедитикохерентност
свихделовамултимедијалногсадржаја,алиипобринутисе
зањиховоминималнопреклапањекакобисебољепости
глацеловитост.Когнитивни„кикаут”,какоганазиваЈарос,
јављасекадаискачуизненаднеанкете,аудиофајловикоји
сеаутоматскипуштају,обавезнерегистрацијеиосталииз
ненадниефектикојиаутоматскинатерајупосетиоцедана
пустесајт.

Имајућисвегоренаведеноувиду,јасноједајеудобасве
селективнијепубликекојајетехнолошкисвеобразованија,
неопходноуложитинапореда се савладауправљањемул
тимедијалним садржајем. Мултимедијалност је у одређе
нимделовимаблископовезанасаинтерактивношћу.Такосу
некисајтовиизнашливеомакреативненачинедапривуку
публику:одмогућностизапосетиоцедауоквирутекстако
јисебавипоскупљењемкредитаизрачунајунакалкулато
руколикосуњиховикредитипоскупелииликоликоћеда
поскупеунареднихпетгодина,прекорачунањаколики је
њиховфакторризикаодсрчаногударауоквирурубрикео
здрављу, до тога да убацивањем сопствене фотографије у
программогудобитиизгледсвогзамишљеногликаизстри
па.Какопроф.дрВладимирШтамбукзакључује,мултиме
дијалностсеодносинапрезентацијуподатаканаодређени
начин, али корисникмора да има основна знања за кори
шћењепрограмаиапликацијакојемусенуде,штоћепод
разумеватисвевишедаћемедијскекомпанијеубудућности
моратијошвишедаулажууобразовањекорисника.Друга
могућност је развијање апликације изузетно једноставних
закоришћење,заштасумождаједаноднајбољихпримера
производикојејеразвијаоЕпл.

Нераскидиво везан за претходна два термина,мултикому
никативностсеодносинабројизвораинформацијаиуједно
смањењевременазаприступтимподацима,штоимавелику
улогукакозакорисника,такоисадругестране„стола”–за
новинара у процесу стварања текста. Захваљујући интер
нету(апретогаумрежавањусветателефонскимлинијама)
несамодановинарможедоћидомногоширегбројасаго
ворника,тема,информација,базаподатака,већможелакше
приступитисвемунаведеном,безобзиранавременскуили
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просторнуудаљеност.Такође,интернетомогућавастварање
такозванихмултиинтервјуа–доксеједанинтервјуобавља
скајпом, другимејлом, трећи четом, четвртиСМСом – и
свакиодњихможеслужитизапроверучињеницаизнесе
нихуономпретходном,односнопаралелноминтервјуу.Чи
њеницесемогупровераватионлајн,јерумножавањеизвора
којисуновинарупосталидоступнизахваљујућикомпјуте
ризацији,умножилојењеговеизвореимогућностизапро
веретихизвора.Потребноје„само”добропознаватиметоде
итехникепровереинформацијаиукрштањаразличитихиз
вораинформацијакакобисеформираоуравнотежентекст
санајпотпунијиминформацијама.

Једнаоднајважнијихкарактеристиканајновијереволуције
крозкојупролазинашедруштво јестесвевећи јазизмеђу
технолошкиразвијенихинеразвијенихзаједницаисмање
њетогајазабитребалодабудеједанодглобалнихприори
тета у будућности.Дехан (DeHann) је, описујући свет на
примеру села од 100људи, рекао да бинамистраживање
таквезаједницеоткрилоследеће:80њихбиживелоуобјек
тимакојисуисподстандардних,66небиималочистуводу
запиће,66људиникаданебиразговаралотелефоном,50
њихбипатилоодпоследицалошеисхране,шесторо(свих
шестороизСАД)бипоседовалополовинуукупногбогат
ства, једанбиимаовисокошколскообразовањеи једанби
поседоваокомпјутер.Имајућиувидуовакавпресекглобал
немедијскепублике,новинариморајутакођеуложитиснаге
какобиседигиталнијазсмањиоикакобисењиховапубли
каојачала,омасовилајошвишеиобразовала.Јер,наконшто
јеЦЕРНобориобрзинскирекордупреносуподатака(98ГБ/
сек),потребнојерадитиинаразвојуонлајнокружењакоје
неподразумевасамотехничкиаспект.
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POSTJOURNALISMINTHEFOURTH
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Abstract

This paper is considering essential changes which the new media
brought to contemporary journalism, also called post journalism
by certain authors. These changes aremost visible in the following
relations: informationsourcejournalistjournalismreader/consumer.
They are evident in all parts of the communication process and are
related to the quality and independence of journalism, aswell as its
interpretability, analyticity and diversity. Despite expectations, the
multiscreen society did not bring significant quality changes, the
Serbianmediaandjournalistsdidnotfindthemselvesinit(withrare
tabloid profile exceptions), while trivial content has additionally
increased the “polluted” online domain already saturated with
multitudes of information.An apparent authorship crisis, inability to
findatenablebusinessmodel,continuationofimpowerishment,acrisis
ofcreativeindustryandadominationofswallowingthecontentinstead
ofcreatingit,hasadditionallycomplicatedtheprofessional,ethicaland
sociologicalhabitat.Authorsaretryingtoestablisharelationbetween
the causes and the consequences of all these phenomena, offering
solutionsandemphasizingthat increasingatomization,fragmentation
and segmentation of the audience, narrowing of their interests and
expansionofanantisocialmoodcouldhavefarreachingconsequences.
Notasmuch for themassmediaas for the society itself and for the
journalismthatformsitsintegralpartasoneofthepillarsofthecivil

democraticsociety–bothgloballyandlocally.
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