
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сензационализам и публика 

     У савременом друштву медијски садржаји посматрају се и као роба, чија је сврха профит. 

Један од начина да се пажња публике привуче ка одређеном медијском садржају је 

сензационализам.  

     Сензационалистичко новинарско изражавање представља кршење етичког кодекса 

новинара, чија су основна начела тачно, истинито, поштено, непристрасно и уравнотежено 

извештавање, које узима у обзир све стране укључене у догађај и различита гледишта о догађају. 

Кодекс новинара Србије можете прочитати на следећем линку: 

https://savetzastampu.rs/dokumenta/kodeks-novinara-srbije/. 

Како препознати сензационализам у новинарском тексту? 

 Тема којом се текст бави је неважна, док се прави друштвени проблем занемарује или 

представља као мање битан. 

 Наслов је осмишљен тако да утуче на повишене емоције публике. 

 Текст није утемељен на чињеницама. 

https://savetzastampu.rs/dokumenta/kodeks-novinara-srbije/


 

 Задире се у приватан живот одређених јавних личности. 

 Често га прати говор мржње – вређају се поједине личности и обезвређују њихова 

постигнућа. 

 Текст често садржи узнемирујуће фотографије. 

Питања и задаци:  

     Размислите због чега се пажња публике лако задржава на сензационалистичким медијским 

садржајима. Због чега медији у толикој мери теже да привуку пажњу публике? 

     Од следеће вести направите сензационалистичку вест. Осмислите ефектан наслов. Пронађите 

фотографију која би највише одговарала вашем тексту. Не заборавите, ваш циљ у овом задатку 

је ПРОФИТ! 

     Научно-истраживачки тим са универзитета у Београду и Крагујевцу спровео је истраживање 

о утицају пандемије вируса КОВИД-19 на ментално здравље грађана у Србији, на узорку од 1.057 

испитаника. Подаци су прикупљани у периоду од 23. марта до 25. априла ове године. Резултати 

истраживања показују да су депресија, анксиозност и стрес преовладавали у српској популацији 

током пандемије. 

Студија случаја:  

Ледени изазов 

     Патрик Квин, тридесетогодишњи мушкарац из Њујорка, добио је 2013. године дијагнозу 

неизлечиве неуролошке болести, која се назива амиотрофична латерална склероза (А-Ел-Ес 

[ALS]). Квинова болест помогла је да се 2014. године прихвати и глобално прошири феномен 

назван „ледени изазов“ (Ice Bucket Challenge), који је подразумевао поливање кофом ледене воде 

и објаву видео снимка са тим садржајем на интернету.  

     Да би успешно одговорили на изазов, јавне личности, али и обични грађани, морали су да 

проспу кофу ледене воде себи на главу и поделе видео на друштвеним мрежама, изазивајући три 

одабране особе да ураде исто и донирају новац за истраживање болести.  

     Изазов је привукао многе познате личности из сфере политике, музике, спорта, телевизије и 

филма, попут бивших америчких председника Џорџа В. Буша и Доналда Трампа, Лејди Гаге и 

Шакире, Новака Ђоковића, Опре Винфри и многих других. 

     Патрик Квин је умро седам година касније. Кроз виралну кампању је прикупљено 220 

милиона долара за истраживање А-Ел-Еса. 



 

Истраживачки задаци:  

     Истражите објављене снимке одговора на „ледени изазов“. На који начин су страни и домаћи 

медији извештавали о прихватању „леденог изазова“? Које разлике и сличности у извештавању 

на ту тему запажате? У којој мери су у медијима присутне теме проблема истраживања А-Ел-

Еса и досадашњих резултата истраживања? Колико је у медијима посвећена пажња особама 

оболелим од те болести?  

     Наведите неке од наслова текстова објављених у нашим медијима о укључивању јавних 

личности у ову акцију. Да ли је и у којој мери у текстовима које сте одабрали присутан 

сензационализам?  

     Какво је ваше мишљење о овој акцији? Шта мислите о односу јавних личности према овом 

глобалном феномену?  

     Процените шта је обезбедило велико интересовање медија за „ледени изазов“. Како су 

обучене јавне личности док одговарају на „изазов“? У каквом амбијенту су снимане? Коме се 

обраћају? Шта притом изговарају? 

     Размислите како би садржину видео снимака које сте прегледали проценили: 1) лекар; 2) 

психолог; 3) стилиста; 4) ваша бака; 5) ваш најбољи пријатељ и 6) особа оболела од 

амиотрофичне латералне склерозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније. За садржину ове публикације искључиво је 

одговорна Новосадска новинарска школа и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније  


