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ИНСТРУМЕНТИ МАНИПУЛАЦИЈЕ У МЕДИЈИМА – презентација  

https://view.genial.ly/5f06e7d334da7a0d8bfd7a4c/presentation-untitled-genially   

 

Што је манипулација? 

 Манипулација је радња којом се на некога (особу, групу, заједницу) настоји 
утицати да мисли и делује на начин који је у складу  с интересима иницијатора, 
а не с његовим властитим интересима 

 Користи технике које намерно искривљују истину, остављајући утисак слободе 
мишљења и одлучивања 

 Посебно је изражена у земљaма  с ауторитарним политичким режимима или 
крхком демократијом, где људи заинтересовани за политику или пословање 
користе медије које поседују за манипулисање јавним мишљењем у властиту 
корист  

Сви медији су конструирани 

    • Медији су репрезентација стварности, а не стварност сама 

    • Медији користе одређене креативне технике да привуку пажњу приматеља порука 

    • Медијске поруке нису вредносно неутралне  

 

Манипулацијске технике  зависе од:  

 тога ко је циљана публика (разлике у искуству, образовању, вери, 

интелигенцији, политичком опредељењу, етничкој припадности) 

 тога зашто је  креирана нека порука 

 

Неке технике манипулације  

Селективност  

 Медији одлучују о којим темама или особама ће говорити. (Неки састанак с којег 

новинар извештава може трајати неколико сати и имати 20 тема – нпр. седница 

парламента, а новинар одлучује о којим темама ће известити своју публику) 

 Одређују важност и ред којим ће се презентирати изабрано.  (Поретком вести у 

дневнику или изгледом насловне странице медији желе утицати на процену шта 

је важно. Важне вести некад намерно нису стављене на насловну страницу или 

су емитоване при крају дневника)  

 Одређују контекст у којем ће се теме износити. (Понекад за контекст може бити 

важан и угао камере)  
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 Изостављање појединих информација. (Нпр. у  вести о продавачици поврћа којој 

је полиција одузела робу нема погрешних информација,  али  недостаје кључна 

информација – где се радња догодила.  У опису фотографије, циљано је 

изостављен податак да је фотографија из  Албаније.)  

 Циљ - појачати емпатију публике и њену ангажованост на дељењу и 

коментарисању ове вести. (кликтање - зарада) 

 

Преусмеравање пажње  

 Пласирањем безначајних информација. (Форсирање вести о некој љубавној 

афери познатог глумца и сличних вести на  дан кад се десила нека велика 

коруптивна афера у којој су актери политичари.)  

 

Манипулација путем замене медијских жанрова 

 Информативни прилог може се користити у рекламне сврхе или обратно 

рекламна порука може се пласирати међу информативне прилоге без ознаке да 

је то промотивни текст (Забавне емисије могу бити у служби ширење одређених 

идеја и политике 

 

Употреба стереотипа  

 Стереотип је поједностављена слика о некој групи људи, генерализација која не 

уочава индивидуалне разлике ( нпр. стереотипи могу свекрве приказивати као 

гунђала, сиромашне као прљаве….)  

 Нпр. медијски прикази идеала лепоте битно утичу на начин на који младе особе 

перципирају сопствени изглед 

 

 Зашто медији примењују технике манипулације? 

 Придобијање следбеника за подршку одређеним идејама или особама  

 Одвлачење пажње друштва од важних питања и промена о којима одлучују 

политичке и економске елите; 

 Обесхрабривање грађана да суделују у акцијама које доносе промене у 

заједници  

  

Како избећи манипулацију? 

     Критички став према свакој информацији 

     Извор информације (проверени извор или извор сумњиве репутације) 

     Проверити и други извор 

     Обратити пажњу на наслов и садржај 

     Неговати способност доношења властитих закључака  
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     МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ   

 

ИЗВОРИ 

Абецеда медијске писмености. 2014. 10 Јун. 2020 

 <https://www.youtube.com/watch?v=VJ-kSNComXw> 

 

Бобан, Марија и Инес Врбат, ЗБОРНИК РАДОВА Етика у медијима и пословању . 

Бањалука: 2016. 7-26. 10 јун 2020  <https://www.blc.edu.ba/wp-

content/uploads/2015/05/160912_Zbornik.pdf> 

 

"Манипулација чињеницама" 

Medijskapismenost.raskrinkavanje.ba. 2019. 10 Jun. 2020. 

<https://medijskapismenost.raskrinkavanje.ba/oblici-manipulacija-i-kome-se-obratiti-ako-ih-

uocite/koji-sve-oblici-medijskih-manipulacija-postoje/manipulacija-cinjenicama/> 
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