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Приступ интернету такође се значајно разликује по старости и образовању у појединим 

земљама, нарочито у Азији. На пример, у Тајланду 83% младих људи је онлајн, у 

поређењу са само 27% њихових старијих сународника.  

 

 

 
Извор: преузето из презентација 2020/21. за предмет Социологија  

 

Могу ли интернетске виртуелне заједнице постати постмодерни еквивалент некадашњим 

јавним скуповима? Хабермас жали што су нестала места где људи остварују непосредну 

комуникацију, лицем у лице и сматра да је то ослабило демократију. Да ли интернет 

обезбеђује дуго тражену заједницу-на-даљину која ће можда бити потребна како би 
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модерне (и постмодерне) демократије преживеле? Да ли ће ширење глобализованих 

мрежа бити искључиво право држава и корпорација или ће их расцепкати и поларизовати 

екстремистичке политичке и религиозне секте? Хоће ли интернет постати само снадбевач 

„забавно-информативног” садржаја и спектакла или ће пак непрестана доступност и 

употреба технологије променити начин на који обрађујемо информације? Све су ово 

отворена питања данашњице.  

 

Потрошња и производња  

Потрошња се дефинише као начини пријема културних производа и начини међусобног 

утицаја публике и културних производа. Дуго се потрошња сматрала споредном у односу 

на производњу, тако да се на публику гледало као на пуке или пасивне примаоце 

медијских садржаја. Социологија културе, међутим, посматра медијску публику као 

активне тумаче значења медијских порука. 

 

Производња представља начине стварања и преношења културних производа. Морамо 

да посматрамо не само сâм производ (телевизијску емисију или вест), већ и структурне 

факторе попут власништва медијских организација, притиска да се стекне и задржи 

публика и отпора приватних власника према владиним прописима. 

 

Закључак  

Политички и економски фактори играју веома значајну улогу у производњи медијског 

садржаја. Ипак, важан утицај имају и културни фактори, као што су вредности медијских 

посленика и оних који припадају различитим публикама. 

 

Политичко-економски приступи дају предност производњи, тј. наглашавају структуре и 

процесе који учествују у производњи културе, као што су власништво медијских 

организација, порив за прављењем профита, притисак да се стекне и задржи публика 

масовних медија, отпор приватних власника владиним прописима или радикалној 

промени која би могла да угрози зараду. На публику се искључиво гледа као на пасивне 

примаоце радијских, филмских, рекламних и телевизијских пројеката. 

 

Насупрот томе, социолошки приступи култури наглашавају симболичка и нормативна 

ограничења и медијске производње и медијске потрошње. Медијска публика се тако 

поима као активни тумач значења медијских порука, те се много више пажње поклања 

нормама које ограничавају производњу медијских садржаја.  

 

Рад социолога има суштински значај за креирање јавне свести о улози медија у 

друштвеној конструкцији стварности. Као становницима глобалног друштва, дужност нам 

је да развијамо медијску писменост, тј. социолошко разумевање укупних фактора 

укључених у производњу и потрошњу медијских слика. Медијску писменост је потребно 

да развијамо и у анализи која ће нам омогућити да разумемо и везу између приватних и 

јавних питања. 

 

 

 

 

 



Скрипта из Социологије 2020/21.  skripteekof.com  4. Медији и комуникација 

© 2020 Скрипте Екоф. Сва права задржана.  -   9   -  skripteekof.com 

4. Медији и комуникација – питања (наставак) 

 
 

1. Књигу Рат у Заливу се није догодио написао је ___________________.  

(3 бода) 

 

Решење: 

Жан Бодријар  

 
 

2. Бодријар описује постмодерно друштво као дворану огледала, где људи имају једино 

тзв. „________________”, лажне слике лажних слика.   

(3 бода) 

 

Решење: 

симулакруме  

 
 

3. Бодријаров опис медија је:  

а) оптимистичан     

б) песимистичан      

в) неутралан      

г) Бодријар се није бавио описивањем медија      

(2 бода) 

 

Решење: 

б) песимистичан      

 
 

4. Ко за професионалне новинаре сматра да „дела имају актере, актери намере, намере 

објашњавају дела”?  

а) Жан Бодријар  

б) Лазарсфелд    

в) Мајкл Шадсон       

г) Катз       

(2 бода) 

 

Решење: 

в) Мајкл Шадсон       

 
 

5. Дефинишите појам рецепције културе.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

Решење: 

Рецепција културе је начин на који публика прихвата или користи садржај масовних 

медија, укључујући факторе као што су селективан избор садржаја који публика прати и 

сврха због које се медији конзумирају. 
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6. „Студије користи и задовољства“ постепено су се појављивале:  

а) крајем Првог светског рата   

б) након Првог светског рата     

в) након Другог светског рата        

г) након пада социјализма        

(2 бода) 

 

Решење: 

в) након Другог светског рата       

 
 

7. У „студијама користи и задовољства“ утврђено је да је телевизор укључен више од 

половине времена које проводе код куће код:  

а) 45% укупно испитиване популације   

б) 55% укупно испитиване популације 

в) 65% укупно испитиване популације        

г) 75% укупно испитиване популације        

(2 бода) 

 

Решење: 

б) 55% укупно испитиване популације 

 
 

8. У „студијама користи и задовољства“ утврђено је да је телевизор укључен „увек” или 

„већину времена” код:  

а) 36% укупно испитиване популације   

б) 46% укупно испитиване популације 

в) 56% укупно испитиване популације        

г) 66% укупно испитиване популације        

(2 бода) 

 

Решење: 

а) 36% укупно испитиване популације   

 
 

9. Истраживања нове медијске публике оснажена су порастом феминистичке 

перспективе. Значајан пример за ово је истраживање:  

а) Бодријара Томсона    

б) Емила Диркема  

в) Мајкла Шадсона       

г) Ијен Анг         

(2 бода) 

 

Решење: 

г) Ијен Анг         
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10. Предводник Бирмингемске школе студија културе је:  

а) Стуајрт Хол     

б) Емил Диркем 

в) Мајкл Шадсон    

г) Ијен Анг         

(2 бода) 

 

Решење: 

а) Стуајрт Хол     

 
 

11. Теоријски оквир који објашњава да стварање значења у масовним медијима никада 

није аутоматско пружио је Холов есеј:  

а) „Кодирање/декодирање“  

б) „Шифровање/дешифровање“  

в) „Симболизовање/десимболизовање“     

г) „Популација/депопулација“          

(2 бода) 

 

Решење: 

а) „Кодирање/декодирање“  

 
 

12. Према Стјуарту Холу, постоје три основна облика декодирања, а то су:   

а) ___________________________________________________________   

б) ___________________________________________________________   

в) ___________________________________________________________   

(3 бода) 

 

Решење: 

а) „доминантни“ („хегемонистички“) облик декодирања  

б) „преговарачки“ облик декодирања  

в) „опозициони“ облик декодирања  

 
 

13. Дејвид Морли се у свом истраживању тумачења значења фокусирао на:  

а) разлике по раси 

б) разлике по класи и занимању   

в) разлике по роду 

г) разлике по старости           

(2 бода) 

 

Решење: 

б) разлике по класи и занимању   
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14. Најзначајнији допринос истраживању публике у Америци дала је: 

а) Харијет Мартино  

б) Ијен Анг  

в) Џенис Радвеј  

г) Мишел де Серто            

(2 бода) 

 

Решење: 

в) Џенис Радвеј  

 
 

15. Укратко објасните двоструки смисао „ескапистичке“ књижевности, према Џенис 

Радвеј.   

а) ___________________________________________________________   

б) ___________________________________________________________   

(3 бода) 

 

Решење: 

а) књиге отварају простор за машту као реакцију на тешке услове код жена  

б) књиге обезбеђују предах од стварних захтева свакодневног живота жена 

 
 

16. Џон Фиск и Мишел де Серто су заговорници новог приступа рецепцији културе под 

називом:  

а) „пасивна публика“  

б) „активна публика“  

в) „неутрална публика“  

г) „аномична публика“             

(2 бода) 

 

Решење: 

б) „активна публика“  

 
 

17. Дефинишите појам позорности.       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

Решење: 

Позорност је теоријски концепт који описује количину пажње коју појединци поклањају 

гледању телевизије као делу својих свакодневних активности. 
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5. Девијантност, криминал и друштвена контрола – 

теорија   

 

Девијантност, криминал и друштвена контрола  

Друштва не могу постојати без норми, вредности и закона, али ни без девијантности. 

Девијантност је понашање које одступа од онога што већина припадника једне заједнице 

или целог друштва сматра „нормалним“ тј. у складу са нормама (прописаним облицима 

понашања). Норме, вредности, закони, девијантност и друштвена контрола део су истог 

феномена – система значења и институција који дефинишу и одржавају морал друштва и 

друштвена ограничења. 

 

Није свака девијантност забрањена законом, нити свака представља криминалну радњу. 

Девијантно понашање може да се креће од минималног (на пример, као када не 

ословимо особу од ауторитета одговарајућом титулом) до озбиљног (на пример, као што 

је убиство другог људског бића). 

 

Потребно је разликовати девијантност од криминала. Криминал је сваки чин забрањен 

законом.  

 

Ни девијантност ни криминал нису стабилне категорије, јер се мењају током времена и 

разликују се од групе до групе.  

 

Постоје две врсте објашњења девијантности и криминала: 

(1) Индивидуалистичка објашњења 

(2) Социолошка објашњења  

 

(1) Индивидуалистичка објашњења девијантности и криминала 

Прва верзија инвидивуалистичког објашњења девијантности (које је највише 

индивидуалистичко и дуго опстаје) јесте да су неки људи напросто „зли“ или су „рођени 

лоши“.  

 

Идеја да су неки људи рођени да буду криминалци избила је у први план у социолошким 

и еволуционим теоријама 19. века, када су научници веровали да могу да пронађу 

физичке разлике између криминалаца и осталог становништва.  

 

У новије време, неки научници су покушали да криминално понашање повежу са 

генетским наслеђем или неким другим биолошким узроцима.  

 

У постмодерном добу, у којем интернет обилује сликама и причама о бруталним 

нападима и шокантним убиствима, индивидуалистичка објашњења девијантности и 

криминала такође су широко распрострањена. На пример, председник Буш је људе 

одговорне за рушење Светског трговинског центра у Њујорку, нарочито њиховог вођу 

Осаму Бин Ладена, више пута окарактерисао као посебно „злог“ појединца. Већина 

Американаца се слагала са том моралном осудом, иако су се и даље питали: Зашто нас 

толико мрзе и чине такве ствари? 
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Друга верзија индивидуалистичког објашњења фокусира се на криминалну личност или 

криминални ум, па се сматра да биолошке или психолошке карактеристике појединца 

представљају предиспозицију за насилне злочине. Када се криминал схвата на тај начин, 

најпопуларнија решења су затвор, медицински третман и погубљење. Омиљени начини 

превенције су одвраћање путем кажњавања, појачане мере надзора, медицински 

третман потенцијалних преступника и мере личне сигурности.  

 

Такви индивидуалистички и „здраворазумски“ дискурси о криминалу поново имају 

истакнуто место у савременом друштву. На пример, ово се јасно види из слогана 

Националног удружења носилаца оружја (National Rifle Association – NRA): „Једино што 

може зауставити лошег човека са пушком јесте добар човек са пушком“. 

 

Као одговор на бројне смртоносне и алармантне пуцњаве по школама, тексашко 

законодавство одобрило је закон којим се од државних универзитета захтева да дозволе 

поседовање пиштоља у студентским домовима, учионицама и пратећим објектима. 

 

(2) Социолошка објашњења девијантности и криминала 

Социолошка објашњења криминала и девијантности у модерном друштву почела су да 

доминирају средином 20. века. Иако социолози не поричу да постоје индивидуалне 

разлике у моралу и биологији, социолошке теорије су усредсређене на друштвене и 

културне факторе који објашњавају криминално понашање.  

 

Средином 20. века пажња је била усмерена на чиниоце као што су класне неједнакости у 

богатству, становању, образовању и породичним околностима, као и на чињеницу да је 

пропао покушај да се сви појединци понашају према истим нормама које су сматране 

општеприхваћеним културним вредностима.  

 

Касније, шездесетих година, социолошка проучавања девијантности почела су да се 

фокусирају на процесе друштвене интеракције који воде ка конструисању и етикетирању 

одређених начина понашања као криминалних и на друштвене реакције које таква 

понашања и криминал изазивају.  

 

У 21. веку социолози су још увек заинтересовани за те друштвене факторе, али пажњу 

обраћају и на питања као што су постиндустријализам, потрошачко друштво, 

мултикултурализам и презасићеност постмодерне културе медијима. 

 

Прича о појединцу или о друштву? 

Шта некога наводи да крши друштвене норме или законе? Узмимо за пример случај Џона 

Вокера Линда. Наиме, некада наизглед „нормалан“ младић из Калифорније, постао је 

криминалац због своје везе са муслиманским талибанским режимом у Авганистану. Он је 

подржавао терористички напад Ал Каиде на Светски трговински центар у Њујорку 11. 

септембра 2001. године. 

 

У ком тренутку је безопасна ексцентричност Џона Вокера постала девијантност, а затим и 

криминал, и шта је био узрок томе? 
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16. Дефинишите појам стопе криминала.      

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(4 бода) 

Решење: 

Стопа криминала представља број криминалних случајева (типично насилних) у 

одређеној области у датом временском периоду (обично једна година). 

 
 

17. Становништво Сједињених Америчких Држава је 2013. године чинило:  

а) 2% укупне светске популације   

б) 3% укупне светске популације   

в) 4% укупне светске популације   

г) 5% укупне светске популације   

(2 бода) 

Решење: 

в) 4% укупне светске популације   

 
 

18. Број затвореника у Сједињеним Америчким Државама је 2013. године чинио:  

а) 22% укупног броја затвореника на свету    

б) 23% укупног броја затвореника на свету    

в) 24% укупног броја затвореника на свету    

г) 25% укупног броја затвореника на свету    

(2 бода) 

Решење: 

а) 22% укупног броја затвореника на свету    

 
 

19. У федералним затворима Сједињених Америчких Држава мушкарци чине:  

а) више од 63% укупног броја затвореника      

б) више од 73% укупног броја затвореника      

в) више од 83% укупног броја затвореника      

г) више од 93% укупног броја затвореника      

(2 бода) 

Решење: 

г) више од 93% укупног броја затвореника      

 
 

20. Данас, проценат одраслих Американаца који су затвореници је готово:  

а) 0,5%      

б) 1%      

в) 1,5%       

г) 2% 

(2 бода) 

Решење: 

б) 1%      


