
Друштвене мреже –
спиновање –

критичко 
промишљање 

медијских садржаја



Друштвене мреже као свакодневни вид 
комуникације – предности и мане

Једноставан, брз и јефтин Мањак дружељубивости, 
времена

Удаљеност није препрека Понекад зависност

Информације Вируси, хакери

Медији Занемаривање обавеза

Негде бесплатан Мањак физичке активности



Профили као свакодневни вид 
комуникације – предности и мане

Лакшa комуникацијa Губитак приватности

Размена знања и искуства Осећај зависти приликом
поређења са другима

Зближавање интересних
група

Удаљава људе у смислу 
директне комуникације

Повезивање различитих
култура

Лажни профили

Омогућава упознавање са
новим људима

Преваре, злоупотребе, 
узнемиравања



Јутарња рутина 

https://www.jotform.com/blog/



Од селфија до релфија

https://www.marketingdirecto.com/

https://www.loyalzoo.com/

https://www.loyalzoo.com/




Спиновање
Спин је манипулација којом се 

неке особе, догађаји или 
производи чине много бољим 
(или много горим) него што то 

стварно јесу.
Извор: OSNOVE MEDIJSKE PISMENOSTI Priručnik za učenike gimnazija i srednjih škola *Izdavači: 

Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS, Udruženje novinara Srbije – UNS, Nezavisno društvo 
novinara Vojvodine – NDNV, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija – ANEM, Asocijacija lokalnih 

nezavisnih medija „Lokal pres“



На пример, компанија чије је најпродаванији 
производ где је утврђено да има значајан 
безбедносни проблем може „преобликовати”
питање тако што ће критиковати безбедност 
производа свог главног конкурента или истиче 
ризик који је повезан са целокупном категоријом 
производа. То се може урадити користећи 
упечатљив слоган који може помоћи да се убеди 
јавност у пристрасну перспективу компаније. Ова 
тактика би омогућила компанији да дефокусира 
пажњу јавности на негативне аспекте свог 
производа. (https://publicrelations.rs/sta-je-spin-u-
pr-i-propagandi/)



Спиновање
Методе (селекција и време; 
прикривање; преувеличавање; 

преусмеравање пажње; 
емоције; „off the record”; 

стварање проблема)

Примери (Гебелс, Ирак, 
ријалити)



ОСНОВЕ МЕДИЈСKЕ ПИСМЕНОСТИ
Приручник за наставнике и професоре

НЕДИМ СЕЈДИНОВИЋ и ТАТЈАНА ЉУБИЋ – 2014.
ФОТО: Morten Oddvik



Критичко вредновање извора

Критеријуми:

Изворност

Актуелност

Независност

Објективност



ИСТРАЖИ! ПРОВЕРИ!
 Kо је извор поруке? Kоји медиј пласира поруку и ко 

стоји иза њега?

 Kоје технике је медиј користио да би привукао

 твоју пажњу? Зашто те је ова информација привукла, а 
неке друге нису?

 Зашто и како други људи разумеју ову поруку другачије 
од мене? На коју публику „циља” порука?

 Kоје се вредности и идеје промовишу у овој поруци? Да 
ли је нешто изостављено и шта? Kоја је „позадина” теме 
која се приказује у њој?

 Kоја је сврха ове поруке? Kоје ефекте тежи да постигне?



Критичко вредновање извора
ПРОБЛЕМИ ПИТАЊА

Обмањујући садржај Ко стоји иза одређеног 
садржаја?

Вирална забава Kоју сврху имају дотичне 
интернет странице 

Прикривено 
оглашавање

Можете ли добити информације 
и из других извора? 

Гласине и клевете Ко је циљна публика? 



Спиновање у доба короне

 https://www.cenzolovka.rs/region/medijski-spin-u-
doba-covid-19-kako-ga-prepoznati-i-kako-se-
oduprijeti/

 https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/11/
trumps-lies-about-coronavirus/608647/

https://www.cenzolovka.rs/region/medijski-spin-u-doba-covid-19-kako-ga-prepoznati-i-kako-se-oduprijeti/
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/11/trumps-lies-about-coronavirus/608647/


https://www.whois.com/





УПАМТИТЕ!
Сумњичавост је најважнија особина

појединца који критички вреднује
извор информација.

Важно је пронаћи и користити
најрелевантнији извор података које
желите представити, објавити или
потврдити.
У овој презентациији коришћени су материјали са https://www.medijskapismenost.hr/

Хвала...

https://www.medijskapismenost.hr/

