
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сензационализам и таблоиди 

     Сензационализам је главно обележје таблоида, најтиражнијег облика дневне штампе. У 

таблоидима се сензационалистички представљају догађаји из живота естрадних и кримогених 

личности, политичара, као и чланова њихових породица (пре свега деце и брачних партнера). 

Писањем о животу славних личности, таблоиди покушавају да створе утисак да су познати веома 

слични читаоцима таблоида, доступни и свакодневно склони компромитујућим ситуацијама 

(саобраћајним прекршајима, мукама са целулитом на плажи, незгодама са неодговарајућом 

обућом или одећом, одласку на пијацу и сл.). Приступ теми у таблоидном тексту је површан, од 

читалаца се не очекује дубља анализа. Догађаји се приказују преувеличано, са циљем ширења 

утицаја на начин размишљања, ставове, али и политичка опредељења читалаца. 

     Поред изузетно високих тиража и приступачне цене, читаност таблоида обезбеђена је и 

„секундарним читањем“, односно „кружењем новина“, које се потврђује када исти примерак 

штампе долази до већег броја читалаца. Таква ситуација уобичајена је у фризерским и 

козметичким салонима, где су корисницима најчешће доступни таблоиди.  

 



 

Питања и задаци: 

1. Обележје таблоида је доминација визуелног садржаја над вербалним, односно фотографије 

над текстом. Каква очекивања и стандарде женског и мушког тела постављају таблоидни 

медији? Размислите због чега највећи број салона лепоте својим корисницима нуди таблоидну 

штампу. 

2. Од наведених речи одаберите атрибуте који одговарају таблоидном тексту: шокантно, 

директно, скандалозно, сензационално, објективно, ексклузивно, невероватно, истинито. 

3. Користећи механизме привлачења пажње публике, на основу афирмативне вести из свог 

окружења (успех ученика на такмичењу, реновирање школске зграде, донација рачунарске 

опреме школама за кабинете Рачунарства и информатике од стране успешне компаније, 

отварање новог одељења у градској болници, успех локалног спортског клуба у националним 

квалификацијама, промоција нове песме локалне музичке групе и сл.), креирајте видео садржај 

за апликацију Тик Ток, који би могао да буде емитован на часу. Заједно анализирајте могућности 

медијске продукције позитивних, афирмативних вести.            

Наслови у таблоидним текстовима 

     Анализирајте следеће наслове новинарских текстова: 

     Педофили, силоватељи, нацисти: Скандали краљевске породице 

     Директор НИС-а немилосрдан према Србима 

     Израел креће! Тенкови тутње ка положајима Хамаса, свет у страху! 

     Хаос у Манчестеру! Навијачи блокирали Ливерпулов аутобус, морала да реагује полиција! 

     У СРБИЈИ КЛИМА ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ ИСТА! Метеоролог изнео шокантне тврдње: 

Београд постаје Атина, лета ће нам бити као на Медитерану! 

     ОДВРАТНО! Ким Кардашијан кипти од целулита! 

     Утврдите механизме употребљене да би се привукла пажња публике. Анализирајте сваки 

наслов посебно и процените да ли су у њима присутне чињенице које се могу утврдити. Колика 

је информативна вредност сваког наслова? 

     Обратите пажњу на употребљену лексику. На који начин лексика из наведених наслова утиче 

на емоције публике?  



 

     Размислите у којој мери величина и боја слова у наслову могу да утичу на перцепцију 

публике. 

      Уз сваки наслов осмислите вест и додајте фотографију по свом избору. 

     Препричајте садржину сваког наведеног наслова, користећи неутралан, одмерен језик. 

Да ли сте знали да је сензационализам у медијима. . .  

 више присутан у време великих економских, друштвених и културних криза, јер публика 

од медија у таквим околностима очекује уточиште од озбиљних тема и неизвесне 

стварности; 

 најчешће удружен са популизмом, који тежи да угоди укусу ширих народних маса; 

 помогао продубљивању подела унутар друштва и ширењу антагонизма; 

 често средство за остваривање политичких циљева; 

 опасан по очекивања и стандарде публике, јер их континуираним присуством навикава 

на ниска очекивања од медија, говор мржње, агресију и искривљену слику стварности. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


