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БОРИМО СЕ ПРОТИВ ЛАЖНИХ ВЕСТИ - презентација 

https://prezi.com/mkrkvrw7u51p/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Шта радимо данас? 

 Учимо о лажним вестима и разлозима њиховог постојања 

 Процењујемо како наше сопствено мишљење утиче на то како доживљавамо вести 

 Дискутујемо и процењујемо критеријуме за вредновање информација на које наилазимо 

 

Дискусија 

Где обично налазимо вести? 

Зашто је важно да су ти извори поверљиви? 

 

Појам лажна вест 

“погрешна, често сензационалистичка информација, која се шири под окриљем новинског 

извештавања” - Collins Dictionary 

 

Под појмом дезинформације(лажне вести) сматрамо информације које су: 

 заваравајуће, 

 измишљене, 

 нису тaчне, 

 говоре о догађајима који се никад нису догодили, 

 преносе изјаве које никад нису биле изречене и најаве догађаја који се никада неће 

догодити, 
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 нарушавају поверење у друштву 

 

РАЗВОЈ МЕДИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ - КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ И ЛАЖНЕ ВЕСТИ 

 умањују веродостојност медија и канала путем којих се преносе, 

 могу утицати на наша схватања, знања и понашања, 

 могу бити намерне и случајне, 

 неко их је намерно произвео и пласирао у медије, 

 нису нови феномен и постојале су и пре медија, 

 доживеле су свој процват с развојем друштвених медија 

 

Критеријуми за процену чланака 

 Ко је аутор/издавач? 

 Какво је ауторово мишљење и тачка гледања и колико жели да својим мишљењем утиче 

на наше? 

 Ко је публика којој се обраћа? 

 Које доказе аутор користи да би доказао своје тврдње? 

 Шта недостаје чланку? 

 Какав је наслов чланка (да ли је сензационалистички или одговара садржају унутра)? 

 Да ли чланак има све потребне елементе (где, када, ко, како, зашто)? 

 Да ли је актуелан? 

 Да ли садржи субјективно мишљење аутора? 

 Да ли има намеру да утиче на Ваше мишљење поводом теме о којој нас информише? 

 Да ли је у питању права или лажна вест? 
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Образложи свој закључак на основу параметара који су ти послужили да га донесеш.  

 

Водич за борбу против лажних вести 

Примери лажних вести: 

https://fakenews.rs/2018/12/30/top-10-laznih-i-manipulativnih-vesti-u-2018/  

Лажне вести су често баналне природе, крију се у различитим рубрикама о занимљивостима и 

тривијама, али и такве вести могу да прерасту у мит и да буду прихваћене као истините. Од 

увођења биометријских личних карата у Србији медијима кружи прича о томе да се на полеђини 

карте налази број који показује колико људи у нашој земљи личи на власника. ФН Трагач утврдио 

је прегледом документације којом се уређује стандард оваквих докумената да је реч о потпуно 

измишљеним тврдњама, и да је „мистериозни број“ само композитна контролна цифра која о 

власнику личне карте не открива ама баш ништа. 

Цела вест на: https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/964020-fenomenalno-ovo-je-broj-na-licnoj-karti-

koji-govori-koliko-ljudi-u-srbiji-lici-na-vas 

Дневни лист Информер је током Светског првенства у фудбалу данима ширио теорију према којој 

је хрватски тим наручио црне дресове по узору на дресове које је носила репрезентација 

Независне Државе Хрватске. Ова потпуно неутемељена информација савршено је налегла на 

постојећи дискурс нетрпељивости и љубоморе због успеха хрватске репрезентације, па су „црне 

НДХ дресове“ многи узели здраво за готово. Трагач је на основу доступне архивске грађе 

установио да је НДХ за време Другог светског рата одиграла двадесетак фудбалских утакмица, и 

то у дресовима црвене боје. 

Цела вест на: http://informer.rs/sport/fudbal/388884/otkrivena-najveca-ustaska-fudbalska-tajna-

hrvati-kompanije-nike-zahtevali-iskljucivo-crne-dresove-kakve-nosili-ndh 

 

Медији са највећим бројем лажних вести у Србији: 

Ало 

Информер 

Курир 

Србија данас 

https://fakenews.rs/2018/12/30/top-10-laznih-i-manipulativnih-vesti-u-2018/
https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/964020-fenomenalno-ovo-je-broj-na-licnoj-karti-koji-govori-koliko-ljudi-u-srbiji-lici-na-vas
https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/964020-fenomenalno-ovo-je-broj-na-licnoj-karti-koji-govori-koliko-ljudi-u-srbiji-lici-na-vas
http://informer.rs/sport/fudbal/388884/otkrivena-najveca-ustaska-fudbalska-tajna-hrvati-kompanije-nike-zahtevali-iskljucivo-crne-dresove-kakve-nosili-ndh
http://informer.rs/sport/fudbal/388884/otkrivena-najveca-ustaska-fudbalska-tajna-hrvati-kompanije-nike-zahtevali-iskljucivo-crne-dresove-kakve-nosili-ndh
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Еспресо 

Српски телеграф 

Блиц 

Вечерње новости 

Телеграф 

Б92 

Пинк 

Правда 

Србин инфо 

РТВ 

Спутњик 

Извор: https://fakenews.rs/  

Сајтови који се баве проналажењем и раскринкавањем лажних вести:  

https://fakenews.rs/   

www.raskrikavanje.rs/  

               

ИЗВОРИ 

https://fakenews.rs/ 

https://www.medijskapismenost.hr/wp-content/uploads/2018/05/medijska-pismenost-lazne-

vijesti.pdf 
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