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ШТА СУ МЕДИЈИ? 

 Комуникација између два појединца или 
представљена широкој публици 

 Масовни начин комуникације (мас-медији): 

 НОВИНЕ 

 РАДИО 

 ТЕЛЕВИЗИЈА 

 МАГАЗИНИ 

 ИНТЕРНЕТ 

 ФИЛМ...  
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РАЗЛОЗИ ЗА ОВУ ВРСТУ ИНФОРМАЦИЈА 
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Информисање примаоца 

Утицај на понашање примаоца 

Промјена мишљења и увјерења 
примаоца 

  “Начин на који примамо 
информације у друштву је јако 
битан како би се разумјело то 
одређено друштво” 



ПРЕДРАСУДЕ У МЕДИЈИМА 
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 У демократским друштвима постоји 
широк спектар слободне размјене 
информација у медијима 

 У недемократским друштвима медије 
власт контролише 

 У недемократским друштвима грађани 
имају предрасуде које одговарају власти и 
њеним мјерама јавне политике 



МЕДИЈИ И ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ 
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 Слобода медија је основни дио 
демократије 

 Новине и телевизију називамо “псима 
чуварима” или онима који надгледају 
демократска друштва 

 Медији будно прате активности власти у 
име грађана 

 Новинари имају прилику да извјештавају 
без страха од цензуре од стране власти 



 
ВАЖНОСТ НЕЦЕНЗУРИСАНОГ 

ИЗВЈЕШТАВАЊА 
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 Разумијевање политичких питања од 
стране грађана 

 Формирање јавног мишљења 

 Потицање јавног учешћа грађана 

 Развијање и јачање демократских 
принципа ако су медији слободни од 
политичких утицаја и уколико је власт 
отворена у нуђењу информација о својој 
функцији 



ПОВЈЕРЕЊЕ ЈАВНОСТИ У ОБЈЕКТИВНОСТ 
МЕДИЈА 
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 Декларација Уједињених народа (1948) о 
људским правима – сваки појединац има право 
на слободу мишљења и изражавања, па и 
изражена путем медија 

 Опасност од сензационалистичког новинарства 

 Критички проучавати информације 
понуђене од стране медија 

 Знати разликовати ЧИЊЕНИЦЕ од 
ПОЈЕДИНАЧНИХ МИШЉЕЊА! 

 ЧИЊЕНИЦА – информација поткријепљена 
доказима или свједочењима 



ПОЛИТИЧКА ПРОПАГАНДА 
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 Информације понуђене од стране медија могу 
бити свјестан покушај да се утиче на мишљења 
других??? 

 Била информација истинита или не, понекад се 
емитује у сврху утицаја на став или мишљења 
других 

 Пропаганда се може користити како би се 
постигли одређени политички циљеви тако што 
ће се утицати на појединце, групе, чак и читаве 
народе. 



ПОЗИТИВНА ПРОПАГАНДА 
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Подржавање хуманитарних акција 

Ширење порука мира 

Разумијевање политике и 
недозвољавање да политика утиче на 
народ 

Грађани требају разликовати 
пропаганду од повјерљивог извора 
информација! 



АНАЛИЗИРАЈТЕ СЉЕДЕЋЕ НОВОСТИ 
ОБЈАВЉЕНЕ У ЈЕДНИМ НОВИНАМА! 
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  “Опозициона странка 
илегално припрема насилно 
преузимање локалне власти. 
Градоначелник упозорава све 
грађане да не учествују у 
протестима које одржава 
опозиција”. 
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