
910

да утвр ди при ро ду, функ ци ју и на чи не оства ри ва ња жен ског прин ци па 
у ро ма ни ма Пре део сли кан ча јем и Уну тра шња стра на ве тра. У по след
њем ра ду у збор ни ку ау тор ка Сне жа на Сав кић ана ли зи ра Па ви ћев ро ман 
Дру го те ло, а ову „ми стич ну при чу о пост хум ној дра ми ду ше” ра све тља
ва упу ћу ју ћи на ин тер тек сту ал ни ди ја лог са ре ли ги о зним и идеј нофи
ло зоф ским прет по став ка ма гно стич ких уче ња.

Тре ну так у ком овај збор ник на ста је ни је ва жан са мо за то што се 
њи ме обе ле жа ва мо ме нат от по чи ња ња де ло ва ња ма гиј ског је зи ка Ха зар
ског реч ни ка уну тар си сте ма свет ске књи жев но сти не го и за то што он 
пред ста вља но ви пре сек у ре цеп ци ји Па ви ће вог ства ра ла штва. Док су 
у прет ход ни збо р ник, Па ви ће ви па лимп се сти, упи са ни зна чај ни тра го ви 
ди рект них сту де на та и на ста вља ча М. Па ви ћа, збо р ник Ле те ће ви о ли не 
Ми ло ра да Па ви ћа про го ва ра из по зи ци је сту де на та на ред не ге не ра ци је 
ко ја се са Па ви ћем упо зна ва ла ис кљу чи во по сред ством ње го вог тек ста. 
Чи ње ни ца да су зна тан број ра до ва у збор ни ку и на пи са ли са ми сту ден ти 
пра ти ло ги ку Па ви ће вог ства ра ла штва: на гла ше но се ми ме ти зу је зна ње 
ко је је у стал ном, ин ва зив ном на ста ја њу и ре кре а ци ји, што од го ва ра 
ста ту су зна ња/ин фор ма ци је у Па ви ће вом књи жев ном де лу. 

Ма ја МЕ ДАН

МЕ ДИЈ СКА СЛИ КА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ  
– ИЗА ЗО ВИ ОД ГО ВОР НОГ НО ВИ НАР СТВА

Ме диј ска сли ка: ис тра жи ва ња о од го вор ном но ви нар ству, збо р ник, прир. 
Алек сан дар Бог да нић, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Ба ња Лу ка 2015 

Збо р ник ра до ва Ме диј ска сли ка: ис тра жи ва ња о од го вор ном но ви
нар ству на стао је у окви ру про јек та „Ме диј ска сли ка Ре пу бли ке Срп ске” 
ко ји је про во дио Ин сти тут за дру штве на ис тра жи ва ња Фа кул те та по ли
тич ких на у ка у Ба њој Лу ци. Ка ко уред ник Алек сан дар Бог да нић на во ди 
у пред го во ру, збо р ник је про из вод кон фе рен ци је ко ја је одр жа на у сеп
тем бру 2015. го ди не на Фа кул тету по ли тич ких на у ка у Ба њој Лу ци, гдје 
је пред ста вље но де вет на уч них ра до ва. Глав на од ред ни ца кон фе рен ци је 
и збор ни ка је „од го вор но но ви нар ство” у нај ши рем сми слу, под ко јим се 
под ра зу ми је ва од го вор ност но ви на ра пре ма гра ђа ни ма ко је ин фор ми ше 
– гра ђа ни до но се од лу ке на осно ву тач них, урав но те же них и за ни мљи
вих ин фор ма ци ја, па је нео п ход но ис пи та ти да ли је но ви нар ство у Ре пу
бли ци Срп ској од го вор но или не.

Пр ви рад „Увод у ана ли зу од го вор ног но ви нар ства” је те о риј ског 
ка рак те ра – Алек сан дар Бог да нић ту об ја шња ва кри те ри ју ме за ана ли зу 
дис кур са по је ди нач них тек сто ва или при ло га у ме ди ји ма. При је раз ра де 
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те ста ау тор се ба ви кон цеп том од го вор ног но ви нар ства, од но сно по ста вља 
пи та ње: да ли је „од го вор но но ви нар ство” пле о на зам или ок си мо рон? Из 
те о риј ске пер спек ти ве, но ви нар ство је дру штве но од го вор на ак тив ност, 
али ствар на ме диј ска сли ка го во ри да су ме ди ји че сто од го вор ни ис кљу
чи во вла сни ци ма ка пи та ла и по ли тич ким аген си ма. Он кре ће од прет
по став ке да је евен ту ал ну нео д го вор ност у ме ди ји ма јед но став ни је и 
ефи ка сни је раз от кри ва ти по мо ћу ана ли зе по је ди нач них тек сто ва или 
еми си ја не го ба ви ти се ис тра жи ва њем по лу га ко је по сред но или не по
сред но ути чу на рад ме ди ја. На и ме, ка ко би се оци је нио сте пен од го вор
но сти не ког медијскоg на пи са, по треб но је са гле да ти три гру пе кри те
ри ју ма: од нос пре ма ствар но сти, вје сно ври јед ност и но ви нар ски је зик. 
Ау тор овај тест на зи ва те стом но ви нар но сти, у ко јем због ве ће пре ци зно
сти опе ра ци о на ли зу је до дат не пот кри те ри ју ме, као што су бла го вре ме
ност, бли зи на, оп шти дру штве ни ин те рес, ва жност, тач ност и дру ги. На 
при мјер, да би ме диј ски на пис за до во љио кри те ри јум вје сно ври јед но сти, 
он мо ра да из но си ин фор ма ци је ко је ути чу на ве ли ки број гра ђа на. Ау тор 
по ја шња ва кри те ри ју ме и пот кри те ри ју ме, оста вља ју ћи сва ком ис тра
жи ва чу сло бо ду при ли ком до дат не опе ра ци о на ли за ци је те ста у ис тра жи
ва њу. На кра ју се пред ла же до дат ни тест „ске по нар ства” (спин) про па
ган де, ка ко би се от кри ле тех ни ке ма ни пу ла ци је као што су по ли тич ки 
од но си с јав но шћу, сен за ци о на ли зам и слич но.

Не ма ња Уми ће вић у ра ду „Кре и ра ње ме диј ских аген ди: ау тор ско 
или аген циј ско но ви нар ство” ис тра жу је прет по став ку да се но ви нар ство 
у штам па ним ме ди ји ма у Ре пу бли ци Срп ској углав ном за сни ва на пре
но ше њу аген циј ских ви је сти, без уоч љи ве цр те ис тра жи вач ких тек сто ва. 
Фе но мен пре но ше ња ова квих са др жа ја и ње го ве не га тив не ути ца је ис тра
жи вао је Ник Деј вис на при мје ру Ве ли ке Бри та ни је, па је ово Уми ће ви
ће во ис тра жи ва ње по чет ни ко рак у до ме ну Ре пу бли ке Срп ске. Ау тор 
пр во из но си те о риј ске по став ке о аген циј ском но ви нар ству и зна ча ју 
ис тра жи вач ких тек сто ва у од го вор ном но ви нар ству, за сту па ју ћи те зу да 
ве ли ки број пре у зе тих аген циј ских тек сто ва прет по ста вља да се ра ди 
о од ре ђе ном сте пе ну нео д го вор но сти. Пред мет ис тра жи ва ња су би ла 
че ти ри днев на ли ста ко ја из ла зе у Ба њој Лу ци, а мо ни то ри са ни пе ри од 
об у хва тио је 10 да на. Ре зул та ти по ка зу ју да не ма зна чај не раз ли ке из ме ђу 
ових ли сто ва: на узо р ку од пре ко 1200 тек сто ва за кљу че но је да про сјеч
но из да ње у Ре пу бли ци Срп кој има 35,7 про це на та ау тор ских тек сто ва 
и 45 про це на та аген циј ских ви је сти (оста ли про цен ти при па да ју ка те
го ри ји тек сто ва ко је је не мо гу ће ка те го ри са ти). То је ја сан по ка за тељ да 
штам па ни ме ди ји у Ре пу бли ци Срп ској го то во по ло ви ну свог са др жа ја 
до би ја ју на осно ву тзв. „не а у тен тич ног но ви нар ства”. Ау тор за кљу чу је 
да ово ис тра жи ва ње го во ри о не га тив ним ути ца ји ма пре у зи ма ња ви је сти, 
јер се ве ћи на аген циј ских ви је сти за сни ва на јед но стра ним из вје шта ји ма 
и из ја ва ма ис кљу чи во јед не осо бе (нај че шће по сред ством псе у до до га ђа ја).
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У тре ћем ра ду – „Ана ли за ме диј ског дис кур са у Ре пу бли ци Срп ској: 
уло га штам па них и но вих ме ди ја у из бор ној кам па њи РС” – Алек сан дар 
По па дић на осно ву сту ди је слу ча ја ис пи ту је пред ста вље ност по ли тич
ких су бје ка та то ком по сљед њих 10 да на кам па ње при је ок то бар ских 
из бо ра 2014. го ди не. Има ју ћи у ви ду да оп сег и кор пус ис тра жи ва ња 
ни су би ли ре пре зен та тив ни, ау тор је пред ста вио ис кљу чи во тен ден ци је 
Гла са Срп ске (штам па ни ме диј) и пор та ла Бу ка (ин тер нет ски пор тал), 
ка ко би по ка зао ути цај по ли тич ких од но са с јав но шћу и ау то цен зу ре на 
кре и ра ње ин фор ма ци ја. Во де ћи се на уч ном чи ње ни цом да се од но ви нар
ства у де мо крат ским си сте ми ма зах ти је ва да по ну ди тач не и про вје ре не 
ин фор ма ци је по треб не за до но ше ње сва ко днев них од лу ка код гра ђа на, 
овај рад по ка зу је да је пор тал Бу ка био бли же ис пу ње њу те функ ци је, 
док је Глас Срп ске оп те ре ћен ау то цен зу ром и јед но стра ним при ка зи ва
њем по ли тич ких су бје ка та. Ре зул та ти ква ли та тив не ана ли зе по ка зу ју 
да је Глас Срп ске углав ном при ка зи вао су бјек те вла да ју ће ко а ли ци је (на 
ште ту опо зи ци је), док је пор тал Бу ка имао урав но те жен при ступ, са ве
ли ким бро јем ис тра жи вач ких и ана ли тич ких тек сто ва. Ова сту ди ја слу
ча ја по ка зу је да је од го вор но но ви нар ство по себ но ва жно у пред из бор ним 
ци клу си ма, јер гра ђа ни до но се нај ва жни је по ли тич ке од лу ке.

Ан ђе ла Ку пре ша нин Ву ке лић и Дра га на Ра ше вић се ба ве од го вор
ним но ви на р ством из пер спек ти ве за кон ске ре гу ла ти ве. У ра ду „Те ма 
од го вор но сти у ме диј ској ре гу ла ти ви и плу ра ли зам у елек трон ским 
ме ди ји ма у Ре пу бли ци Срп ској” ау тор ке ана ли зи ра ју про грам ске ше ме 
Ра дио те ле ви зи је Ре пу бли ке Срп ске (РТРС, јав ни сер вис), Ал тер на тив не 
те ле ви зи је (АТВ) и Ра дио те ле ви зи је Би је љи на (БН) и на сто је от кри ти 
да ли ови ме ди ји ис пу ња ва ју оба ве зе ко је про пи су ју за ко ни и Ре гу ла тор
на аген ци ја за ко му ни ка ци је (РАК). На осно ву пре гле да за кон ских про
пи са ау тор ке за кљу чу ју да Ре пу бли ка Срп ска и Бо сна и Хер це го ви на 
има ју со лид но уре ђе ну ре гу ла ти ву, али је нај ве ћи про блем што се она не 
про во ди у прак си. Ка ко би до ка за ле те зу о од го вор но сти, те ле ви зи је су 
ка те го ри са не пре ма бро ју ми ну та ин фо р ма тив ног и за бав ног про гра ма, 
под ра зу ми је ва ју ћи да ве ћи обим за бав ног про гра ма до при но си нео д го
вор но сти ме ди ја. Ре зул та ти њи хо вог ис тра жи ва ња по ка зу ју да БН има 
нај ве ћи број са ти по све ће них за бав ном про гра му, сли је ди АТВ, док РТРС 
као јав ни сер вис у окви ру про грам ске ше ме има до дат не ре гу ла ти ве ко је, 
ма кар на па пи ру, успје шно ис пу ња ва.

Пе ти рад у збор ни ку пред ста вља при мје ну те ста но ви нар но сти ко ји 
је пред ста вљен у пр вом ди је лу. На и ме, у ра ду „Но ви нар ност елек трон
ских ме ди ја у ври је ме из бор не кам па ње: упо ред на ана ли за Днев ни ка 2 
РТВБН и РТРС” Алек сан дар Бог да нић и Је ле на Ћур гуз про вје ра ва ју те зу 
да су ко мер ци јал ни и јав ни ме ди ји нео д го вор ни пре ма сво јој пу бли ци 
и да не ма зна чај них раз ли ка у од го вор но сти из ме ђу РТРС и БН те ле ви
зи је. Тест но ви нар но сти је опе ра ци о на ли зо ван кроз три кри те ри ју ма и 
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ше сна ест пот кри те ри ју ма, гдје се ври јед ност 1 до дје љу је ако је кри те
ри јум за сту пљен, а оцје на 0 уко ли ко ни је. На осно ву овог те ста је ана
ли зи ра но по де сет днев ни ка 2 дви је на ве де не те ле ви зи је. Ре зул та ти су 
по ка за ли да не ма зна чај них раз ли ка, ни јед на те ле ви зи ја ни је ис по што ва ла 
на че ла од го вор ног но ви нар ства у пред из бор ној кам па њи, па се сти че до
јам да РТРС и РТВБН из вје шта ва ју о дви је раз ли чи те ствар но сти. По ред 
кван ти та тив не ана ли зе, ау то ри су по је ди не еле мен те ана ли зи ра ли и 
ква ли та тив но, по себ но дио ко ји се ти че је зи ка и но ви нар ског дис кур са, 
гдје је за кљу чак да ме ди ји пре ви ше ко ри сте кли шее и ква ли фи ка тор ски 
је зик. Овај рад по ка зу је мо гућ но сти те ста но ви нар но сти, с тим што ау то
ри пре по ру чу ју да се опе ра ци о на ли за ци ја мо же оба ви ти на још пре ци зни
ји на чин, та ко што би се кри те ри ју ми оцје њи ва ли са ви ше сте пе ни (на 
при мјер од 1 до 5).

Ни ко ли на Ду ша нић и Да ри ја Фи ли по вић Осто јић се ба ве те мом ме
диј ског из вје шта ва ња у пе ри о ди ма при род них ка та стро фа, за сту па ју ћи 
те зу да су дру штве не мре же има ле по зи ти ван ефе кат у из вје шта ва њу о 
по пла ва ма ко је су по го ди ле Ре пу бли ку Срп ску у ма ју 2014. го ди не. У 
ра ду „Но ви ме ди ји у функ ци ји од го вор ног но ви нар ства за ври је ме мај
ских по пла ва у Ре пу бли ци Срп ској” ау тор ке из но се основ не те о риј ске 
по став ке дру штве них мре жа, од го вор ног но ви на р ства у ври је ме кри за, 
на кон че га пред ста вља ју ре зул та те ана ли зе об ја ва ин сти ту ци ја на дру
штве ним мре жа ма (феј сбук и тви тер). Њи хо ва ана ли за по ка зу је да је 
Вла да Ре пу бли ке Срп ске ис ко ри сти ла по тен ци јал дру штве них мре жа 
та ко што је на ври је ме из вје шта ва ла о нај но ви јим кри зним си ту а ци ја ма, 
па су гра ђа ни мо гли ре а го ва ти на ври је ме. С дру ге стра не, не га тив ни 
аспек ти ове прак се су ви дљи ви на при мје ру по ди за ња сте пе на па ни ке, 
гдје су се не тач не об ја ве гра ђа на мо ра ле де ман то ва ти пу тем кла сич них 
ме ди ја (нај че шће те ле ви зи је). Да кле, пре ма ми шље њи ма ау тор ки, дру
штве не мре же има ју ви ше по зи тив них ефе ка та у кри зном из вје шта ва њу, 
јер бр зи на и кон ци зност об ја ва до но се ве ли ки сте пен по сље дич но сти за 
пу бли ку. Исто та ко, ре зул та ти по ка зу ју по тен ци јал дру штве них мре жа 
у сми слу ин сти ту ци ја Вла де, ко је се мо гу ко ри сти ти у сми слу бо љег ин
фор ми са ња гра ђа на.

Рад „Ети ка у ме ди ји ма у Ре пу бли ци Срп ској”, ау тор ке Би ља не Ко
ва че вић, ис тра жу је ста во ве но ви на ра о ети ци и ко дек су из вје шта ва ња 
за ме ди је. Пу тем ан кет ног упит ни ка, на узо р ку од 30 иза бра них но ви
на ра, ау тор ка кроз при зму ети ке ана ли зи ра основ на на че ла од го вор ног 
но ви нар ства, ко ја ста вља у кон текст ре зул та та ем пи риј ског ис тра жи ва
ња. Ре зул та ти по ка зу ју да ве ћи на ис пи та них но ви на ра од лич но по зна је 
ко дек се и етич ка на че ла но ви нар ства (уред нич ка од го вор ност, не ди скри
ми на ци ја, за шти та из во ра и ма ло љет ни ка), али да се та на че ла ри јет ко 
про во де у прак си. Но ви на ри ко ји ду же ра де у ме ди ји ма има ју не што сен
зи бил ни ји од нос пре ма етич ким на че ли ма, од но ви на ра ко ји су тек по че ли 
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с ра дом. Ау тор ка за кљу чу је да је по треб но вр ши ти до дат не еду ка ци је и 
тре нин ге за но ви на ре и сту ден те но ви нар ства, ка ко би се по ди гао сте пен 
про во ђе ња на че ла у прак си. Огра ни че ње сту ди је је ре ла тив но ма ли узо
рак, али се за кључ ци тре ти ра ју као ин ди ка то ри ко је је по треб но до дат но 
ис тра жи ти кроз оп се жни ја ис тра жи ва ња.

Мла ден Бу бо њић у ра ду „Дру штве на од го вор ност ме ди ја у Бо сни 
и Хер це го ви ни: Ви је сти о гра ђан ском ра ту у БиХ на Ра дио те ле ви зи ји 
Ре пу бли ке Срп ске” за сту па те зу да јед но стра ним и нео д го вор ним из вје
шта ва њем РТРС не ги ра зло чи не срп ске стра не у прет ход ном ра ту (1991–
1995). Ау тор се ба ви ква ли та тив ном ана ли зом при ло га у вре мен ском 
пе ри о ду од шест да на, гдје пр во из два ја при ло ге ко ји се те мат ски ба ве 
зло чи ни ма, а за тим их ана ли зи ра по мо ћу SMELL те ста и те ста но ви нар
но сти. За кљу чак ана ли зе је да се ме ди ји и да ље свр ста ва ју у на ци о нал не 
та бо ре, та ко што РТРС из вје шта ва по зи тив но о срп ској стра ни, ФТВ (Фе
де рал на те ле ви зи ја) по зи тив но о бо шњач кој, док БХТ (Бо сан скохер це го
вач ка те ле ви зи ја) има урав но те жен при ступ. Нај ве ћи про блем ана ли зи
ра них при ло га је јед но стран из бор са го вор ни ка и не по што ва ње ло гич ких 
пра ви ла за кљу чи ва ња.

Бо ја на Ми о дра го вић у ра ду „Од го вор ност у ме диј ском из вје шта
ва њу о су ђе њу Ра до ва ну Ка ра џи ћу и кр сту на Зла ти шту” ис пи ту је те зу 
о нео д го вор ном из вје шта ва њу ме ди ја из Фе де ра ци је БиХ (Днев ни аваз, 
Осло бо ђе ње) о два до га ђа ја ко ја су се де ша ва ла то ком пред из бор не кам
па ње у сеп тем бру и ок то бру 2014. го ди не. Сту ди јом слу ча ја се до ла зи до 
за кључ ка да су днев не но ви не из ФБиХ кр ши ле на че ла вје сно ври јед но сти 
и но ви нар ског је зи ка у те сту но ви нар но сти, као и на че ла из во ра, до ка за, 
ис кљу че но сти и ло гич но сти у SMELL те сту. На при мјер, Ра до ван Ка ра
џић се, иа ко је су ђе ње још тра ја ло, на зи ва „кр во ло ком” и „ге но ци да шем”, 
док се гра ђе вин ски обје кат на Зла ти шту на зи ва „инаткр стом”. Ау тор ка 
из но си ар гу мен те за све пот кри те ри ју ме те сто ва, те на осно ву упо ред не 
ана ли зе са из вје шта ва њем Гла са Срп ске за кљу чу је да пред из бор на кам
па ња до дат но по ја ча ва на ци о нал не тен зи је у Ре пу бли ци Срп ској. Тач
ни је, ме ди ји ко ји ина че не по шту ју на че ла од го вор ног но ви нар ства не ће 
их по што ва ти ни у ван ред ним окол но сти ма, јер се ме ди ји ко ри сте за 
на ме та ње до ми нант ног дис кур са. 

Бо ри слав ВУ КО ЈЕ ВИЋ




