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Сај то ви дру штве них мре жа - де фи ни са ње

Дру штве но умре жа ва ње у свом ши рем ко му ни ка-
тив но-дру штве ном кон тек сту под ра зу ме ва ин ци ја ци ју 
ве зе, ко нек ци је, нај че шће из ме ђу стра на ца. Мно ге сту-
ди је ко је се ба ве раз ли чи тим фе но ме ни ма Ин тер нет 
ко му ни ка ци је, а по себ но оне ко је за пред мет има ју ка-
те го ри ју „но ве дру штве но сти“, ука зу ју на чи ње ни цу да 
је у пи та њу фе но мен ко ји пред ста вља ал тер на ти ву кул-
тур ним пр о це си ма, бу ду ћи да је те мељ за фор ми ра ње 
но вих или ал тер на тив них со ци јал них иден ти те та. Да-
нас но ву мо гућ ност дру штве ног умре жа ва ња пред ста-
вља ју Веб 2.0 апли ка ци је, ала ти и сер ви си, мул ти ме ди-
јал не вир ту ел не за јед ни це, сај то ви дру штве них мре жа 
(енг. Fa ce bo ok, MySpa ce, Lin ke din, Flic kr, De li ci o us, Last.fm, 
YouTu be), сер ви си ми кро бло го ва (енг. Twit ter, Iden ti ca) 
и гео-ло ци ра ња (енг. Fo ur Squ a re, Go wal la), Ви ки пе ди ја, 
итд. По ред кул тур ног, ме диј ског и дру штве ног кон тек-
ста, оне има ју за циљ ин тер ак ци ју као јед ну од нај ва-
жни јих ко му ни ка циј ских прак си.

Фор мал на и јед на од нај по зна ти јих ака дем ских де-
фи ни ци ја сај то ва дру штве них мре жа (енг.so cial net work 
si tes), ко ја ве о ма до при но си да љем раз ми шља њу и ис-
тра жи ва њу дру штве ног он лајн умре жа ва ња, де фи ни ше 
он лајн дру штве не мре же као Веб- за сно ва не сер ви се1 
ко ји омо гу ћа ва ју по је дин ци ма да кре и ра ју јав не или 
по лу-јав не пр о фи ле уну тар за тво ре ног цен тра ли зо ва-
ног си сте ма, арти ку ли са ну ли сту оста лих ко ри сни ка 

1 Da nah Boyd, Ni co le El li son, ’’So cial net work si tes: De fi ni tion, hi story, and 
scho lar ship’’, Jo ur nal of Com pu terMe di a ted Com mu ni ca tion 13(1) (2007): 11, 
http://jcmc.in di a na.edu/vol13/is sue1/boyd.el li son.html (пре у зе то 2. 9. 2010).

те мре же са ко ји ма има ју за јед нич ке ко нек ци је (ве зе), 
и се лек тив ну ли сту ко нек ци ја ко ју на зи ва ју – при ја те-
љи ма (по вер љив круг при ја те ља). То су обич но ли ста 
при ја те ља, као и пре глед ко му ни ка циј ских кон вен ци ја 
и прак си ко је се де ша ва ју на „зи до ви ма“, бе ле жни ца ма, 
лич ним стра ни ца ма ко ри сни ка.

Оно што сај то ве дру штве них мре жа чи ни је дин-
стве ним ни је са мо чи ње ни ца да они до зво ља ва ју ин ди-
ви ду а ма да упо зна ју не по зна те осо бе или осо бе слич ног 
пр о фе си о нал ног афи ни те та ко је ни су у мо гућ но сти  да 
сва ко днев но ко му ни ци ра ју (нпр. због фи зич ке уда ље но-
сти), већ они омо гу ћа ва ју ко ри сни ци ма да арти ку ли шу и 
дру гим ко ри сни ци ма на пра ве ви дљи вим сво је дру штве-
не (ми кро) мре же и да ме ђу соб но бу ду у ин тер ак тив ном 
кон так ту. Ово мо же да ре зул ти ра ко нек ци ја ма из ме ђу 
ин ди ви дуа ко је ина че не би билo мо гу ће ус по ста ви ти, 
али то ни је крај њи циљ, и ови су сре ти су че сто пр о из-
вод ве за ко је де ле офлајн, ана лог не ко нек ци је. На мно-
гим ве ли ким дру штве ним мре жа ма уче сни ци се не „по-
ве зу ју“ под оба ве зно или тра же но ве кон так те, већ, они 
при мар но ко му ни ци ра ју са љу ди ма, при ја те љи ма ко ји су 
одав но део по сто је ћих ве за из ре ал ног (фи зич ког) све та.

Јед на од пре суд них ко му ни ка ци о них, дру штве но-
тех но ло шких од ли ка Ин тер не та и ге не ра ци је Ве ба 2.0, 
пред ста вља по јам умре жа ва ња и кре и ра ња мре жа (тзв. 
ефе кат мре же – енг. Net work ef fect2) на ко ји је ука зао Ро-
берт Мет калф, тво рац Етер не та. Ње го ва фор му ла ци ја 
про ис ти че из обла сти те ле ко му ни ка ци ја, али се при ме-

2 S. J. Li e bo witz, Step hen E. Mar go lis, Net work Ex ter na li ti es (Ef fects), http://
www.ut dal las.edu/~li e bo wit/pal gra ve/net work.html (пре у зе то 15. 9. 2010).

Са же так
У овом ис тра жи вач ком ра ду дат је пре глед раз во ја сај то ва за дру штве но умре жа ва ње, као сред ство за по ве зи ва ње, ко-
му ни ка ци ју и са рад њу, и њи хов ути цај у умре же ној јав ној сфе ри у сва ко днев ном жи во ту. Кр оз пре глед раз во ја, струк ту-
ре и ди на ми ке од ре ђе них Веб (енг. Web) 2.0 сер ви са дру штве них ме ди ја, об ја шња ва мо за што су ови саjтови, а по себ но 
Фејcб ук (енг. Fa ce bo ok), то ли ко по пу ла р ни ме ђу омла ди ном у Ср би ји. Ко нач но, по мо ћу ана ли зе Веб са др жа ја, на осно ву 
деск топ (енг. desk top) за сно ва не ме то до ло ги је, Веб за па жа ња, бр ој них ин тер вјуа са мла ди ма у Ср би ји, на Уни вер зи те-
ту у Бе о гра ду, ре ле вант ни за кључ ци из ву че ни су да би по мо гли бо љем раз у ме ва њу ко му ни ка циј ске ди на ми ке сај то ва 
дру штве них мре жа у ре ги о ну Бал ка на.

Кључ не ре чи: 
сај то ви дру штве них мре жа, Ин тер нет, Веб 2.0, мла ди, дру штве ни ме ди ји, дру штве но умре жа ва ње, Феј сбук, ко му ни ка ци ја

Ин тер нет па ра диг ма, струк ту ра и  
ди на ми ка он лајн дру штве них мре жа:  

Феј сбук и мла ди у Ср би ји

УДК 004.1/.5:316.77-053.6(497.11)Мр Да ни ца Ра до ва но вић 
Универзитет у Оксфорду, Оксфорд Интернет институт, 
Велика Британија
da ni ca @da ni car.org 
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њу је и у ко му ни ко ло ги ји, на у ци о Ве бу, со ци о ло ги ји, на-
зва ном Мет кал фов за кон3: „Вред ност мре же ра сте као 
ква драт бр о ја (ње них) ко ри сни ка“, а од ре ђу је пре ма ма-
те ма тич ком ис ка зу n2, у ко јем n озна ча ва бр ој ко ри сни ка.

Сај то ви дру штве них мре жа у сво јој пр во бит ној фор-
ми пред ста вља ју но ве фо ру ме, вир ту ел не пр о сто ре за 
дру штве ну ин тер ак ци ју, одр жа ва ње ве за са при ја те љи-
ма, ко ле га ма, за јав но афир ми са ње соп стве ног ста ту са 
у гру пи, аре ну за пред ста вља ње соп стве ног „ја“ и ева лу-
а ци ју ста ту са и уло га уну тар дру штве не мре же. По ред 
од су ства за јед нич ког фи зич ког пр о сто ра за јед ни це и љу-
ди ко ји је чи не, он лајн дру штве не мре же мо же мо ока-
рак те ри са ти и као гло бал ну вир ту ел ну за јед ни цу, ка ко је 
Рајн голд пер ци пи ра, да кле, Веб сајт ко ји по ве зу је гру пу 
љу ди на јед ном ме сту, са ци љем ко му ни ка ци је, раз ме не 
ми шље ња, иде ја, ћа ска ња, упо зна ва ња, скла па ња но вих 
при ја тељ ста ва, по слов них и дру гих кон та ка та, ак ти ви-
зма на Вебу ра ди не ког за јед нич ког ци ља, и сл.

Сај то ви по пут Мај Спеј са, Феј сбу ка, Линк ди на, Ју 
Тју ба (енг. MySpa ce, Fa ce bo ok, Lin ke din, YouTu be, Flic kr, 
De li ci o us, Last.fm,) при вла че ми ли о не ко ри сни ка у све ту, 
по ста ју ћи њи хо ва сва ко днев на ко му ни ка циј ска прак-
са. Да кле, ови сај то ви су рас про стра ње ни и по пу лар ни 
ши ром све та, у мно гим зе мља ма, као кључ ни дру штве-
но-ко му ни ка ци о ни ме диј на Ин тер не ту, по себ но код 
адо ле сце на та и мла дих љу ди, али и код од ра слих и све 
ви ше ста ри је4, као и код ви со ко о бра зо ва не по пу ла ци је, 
ка ко ука зу је Хар ги таи (Har git tai).

Сај то ви дру штве них мре жа су он лајн ме ста где љу-
ди од ла зе да би уче ство ва ли у сво јим дру штве ним ак-
тив но сти ма и умре жа ва ли се, пр о сле ђи ва ли и де ли ли 
ин фор ма ци је са оста ли ма, скла па ли при ја тељ ства, ис-
по ља ва ли јав но емо ци је, дру штве ну бри гу и одр жа ва ли 
по сто је ће ве зе.

Да би смо раз у ме ли за што су дру штве не мре же то-
ли ко по пу лар не и за што при вла че ко ри сни ке свих ста-
ро сних до ба, на пра ви ће мо кра так осврт на њи хов раз-
вој, као и на са му струк ту ру сај то ва дру штве них мре жа.

На ста нак сај то ва дру штве них мре жа 

Пр ва дру штве на он лајн мре жа је осно ва на 1997. го-
ди не и зва ла се Six De gre es.com, омо гу ћа ва ла је сво јим 
ко ри сни ци ма да кре и ра ју пр о фи ле, а ка сни је и ли сте 
при ја те ља, а по чет ком 1998. го ди не и да сур фу ју по ли-
ста ма сво јих при ја те ља. Пр о фи ли, као основ на и фун-
да мен тал на ком по нен та дру штве них мре жа, не раз ли-
ку ју се мно го од пр о фи ла деј тинг (енг. da ting) сај то ва 
или пак пр о фи ла ко ри сни ка не ког фо ру ма, или сер ви са 
за при ча ње (чет, eng. chat) –Msn, Aol, Icq, Yahoo mes-
sen ger, Me e bo. Иако је Six De gre es при вла чио ми ли о не 
ко ри сни ка, ни је ус пео да се одр жи у ИТ све ту, и 2000. 
го ди не сер вис је за тво рен.

Дру штве на мре жа Clas sma tes.com је омо гу ћа ва ла 
ко ри сни ци ма да се по ве жу са ко ле га ма из сред ње шко-
ле, фа кул те та, ко ле џа, и да се оку пе и пре тра жу ју име на 

3 Мет кал фов за кон, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Met cal fe%27s_law (пре у-
зе то 15. 9. 2010).
4 Pew Re se arch Cen ter’s In ter net, Ol der Adults and So cial Me dia, http://pe-
win ter net.org/Re ports/2010/Ol der-Adults-and-So cial-Me dia.aspx (пре у зе то 
15. 9. 2010).

дру гих осо ба ко је та ко ђе при па да ју том уни вер зи те ту, 
али ко ри сни ци ни су мо гли да на пра ве сво је пр о фи ле 
или ли сте „при ја те ља“ у по чет ку.

У пе ри о ду од 1997. до 2003. го ди не на ста ло је не-
ко ли ко дру штве них мре жа, од ко јих су по пу лар не би-
ле: Li ve Jo ur nal, Asi a nA ve nue, Blac kPla net, Mi Gen te, Tri-
be.net, ко ри је ски Cyworld, швед ски Lu nar Storm, Ryze.
com. Го ди не 2002. лан си ран је чу ве ни Fri end ster ко ји је 
био ди зај ни ран да по мог не при ја те љи ма при ја те ља да 
се упо зна ју ме ђу соб но, одр жа ва ју кон так те, раз ме не и 
де ле он лајн са др жај и мулт ме диј ске са др жа је са сво јим 
при ја те љи ма, док су 2003. го ди не на ста ли Lin ke dIn, он-
лајн дру штве на мре жа за пр о фе си о нал но по ве зи ва ње, a 
за тим и Мај Спејс и Оркут (енг. Оrkut) (2004)5 друш твенa 
мрежa пре тра жи ва ча Go o gle, са мо гућ но сти ма кре и ра-
ња при ват них (лич них), пр о фе си о нал них и пр о фи ла за 
за ба вља ње, деј то ва ње.

Мај Спејс је на стао 2003. го ди не, a оснoвао га је Том 
Ан дер сон, ко ји је за ми слио да ова мре жа бу де „ме сто за 
при ја те ље“. Мај Спејс омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да, по ред 
дру штве но-ин тер ак тив ног ка рак те ра, от кри ва ју но ве до-
га ђа је, му зич ке умет ни ке, бен до ве, хо би је. То је ујед но 
пр ва он лајн дру штве на мре жа ко ја са др жи све еле мен те 
и ка рак те ри сти ке сај та за дру штве но по ве зи ва ње и ко ја 
омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да ме ња ју ди зајн и кôд, из глед 
лич не стра ни це, од но сно пр о фи ла. Ова мре жа је оку пља-
ла и оку пља углав ном мар ги на ли зо ва не гру пе ко је ни су 
ака дем ског и елит ног ка рак те ра, као што је то у по чет ку 
би ло на Феј сбу ку. По сто ји чак у Аме ри ци ме ђу ан тро по-
ло зи ма дру штве них мре жа уве ре ње6 да Мај Спејс и Феј-
сбук пред ста вља ју ди ги тал ну по де лу ме ђу омла ди ном 
– „до бра и при мер на“ де ца ко ри сте Феј сбук, а омла ди на 
сред ње и ни же кла се, де ца из ге та и сл. ко ри сте Мај Спејс.

Тех но-дру штве ном ди на ми ком и пр о ме ном, од по-
тро шач ких тех но ло ги ја до сај то ва са са др жа ји ма ко је 
ко ри сни ци ге не ри шу, на ста ју дру штве не мре же ко је 
омо гу ћа ва ју и по др жа ва ју кре и ра ње и уче ство ва ње у 
раз ли чи тим мул ти ме диј ским са др жа ји ма. При ме ри 
сај то ва по пут Мај Спејс до не ли су чи тав фе но мен но вих 
те мат ских дру штве них мре жа, ко ји је по чео да се раз-
ви ја у „ко ри снич ки-ге не ри сан са др жај” cајтове, да кле 
Веб сај то ва ко ји су углав ном фо ку си ра ни на ме диј ске 
са др жа је, умре жа ва ње и де ље ње (енг. sha ring) са др жа ја, 
те су и са ми по ста ли сај то ви дру штве них мре жа: Flic-
kr (дру штве на мре жа за раз ме ну фо то гра фи ја), Last.fm 
(му зич ко оријен ти сан сајт), YouTu be (сајт за гле да ње и 
раз ме ну ви део за пи са), De li ci o us (дру штве на мре жа за 
чу ва ње адре са оми ље них сај то ва).

Дру штве на мре жа Феј сбук осно ва на је 2004. го ди не. 
Њен кре а тор и ди рек тор је не ка да шњи сту дент Хар вар да 
- Марк Зуц кер берг, чи ја је иде ја би ла да на пра ви ака дем-
ску дру штве ну мре жу ко ја би по ве зи ва ла сту ден те овог 
уни вер зи те та. Ка ко се убр зо на Феј сбу ку ре ги стро ва ло 
ви ше хи ља да сту де на та Уни вер зи те та у Хар вар ду, Зуц кер-

5 Da ni ca Ra do va no vić, Orkutdru štve na mre ža po če ci, http://www.da ni car.org/
sr/2009/07/30/srp ski-po ce ci-go o gle-i-dru stve na-mre za-orkut/ (пре у зе то 16. 
9. 2010).
6 Da nah Boyd, “Vi e wing Ame ri can class di vi si ons thro ugh Fa ce bo ok and 
MySpa ce”, Apop he nia Blog Es say, http://www.da nah.org/pa pers/es says/Clas-
sDi vi si ons.html (пре у зе то 16. 9. 2010).
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берг је, са сво јим ко ле га ма ко ји су ра ди ли на раз во ју ове 
мре же, од лу чио да је учи ни до ступ ном и дру гим аме рич-
ким уни вер зи те ти ма, сред њим шко ла ма, за по сле ни ма у 
ИТ ин ду стри ји, да би 2006. го ди не Феј сбук сви ма по стао 
до сту пан, и отво рен за ре ги стра ци ју и ко ри шће ње. Уз по-
моћ елек трон ске адре се, сва ко мо же да кре и ра се би пр о-
фил и из гра ди сво ју ин тер ну мре жу, у са гла сно сти са или 
пре ма по ста вље ним усло ви ма7 (нпр. jeдан од усло ва је да 
ко ри сник има ви ше од 13 го ди на). За раз ли ку од оста лих 
он лајн дру штве них мре жа, Феј сбук ко ри сни ци има ју оп-
ци ју да сво је пот пу не пр о фи ле др же при ват ним за оста ле 
ко ри сни ке мре же, те Феј сбук чи не цен тра ли зо ва ном дру-
штве ном мре жом. Та ко ђе, још јед на ка рак те ри сти ка ко ја 
раз ли ку је Феј сбук од оста лих мре жа је мо гућ ност спо ља-
шњих пр о гра ме ра и сај то ва тре ће ге не ра ци је да кре и ра ју 
„апли ка ци је“ ко је до зво ља ва ју ко ри сни ци ма да пер со на-
ли зу ју сво је пр о фи ле и из вр ша ва ју оста ле за дат ке, као на 
при мер по пу ња ва ње кви зо ва, ком па ра ци ја исто ри је пу то-
ва ња са дру гим ко ри сни ци ма, или пак књи га ко је тре нут-
но чи та ју, или игра ње он лајн игри ца.

Од 11. сеп тем бра 2006. го ди не, сва ко мо же да се 
при дру жи Феј сбу ку, а пре ма по след њим по да ци ма8 на 
овој дру штве ној мре жи има ви ше од 500 ми ли о на ак-
тив них ко ри сни ка.

Струк ту ра и ди на ми ка сај то ва  
дру штве них мре жа

Да би смо раз у ме ли атрак тив ност и рас прос тра ње-
ност дру штве них мре жа, ана ли зи ра ће мо нај о снов ни је 
функ ци је и ка рак те ри сти ке Феј сбу ка као нај ре пре зен-
та тив ни јег и нај ко ри шће ни јег сај та дру штве них мре жа 
на Ин тер не ту.

Феј сбук је дру штве на мре жа за пр о на ла же ње и ус-
по ста вља ње кон та ка та са при ја те љи ма, ко ле га ма са 
ко ји ма се ко ри сник пр вен стве но по зна је из ана лог ног 
жи во та, као и пр о стор за умре жа ва ње љу ди слич них 
про фе си о нал них и лич них ин те ре со ва ња.

Основ не ком по нен те, без ко јих сај то ви дру штве них 
мре жа не би мо гли да по сто је, су:

ПР О ФИЛ КО РИ СНИ КА. Лич но име, ин фор ма ци-
је о ко ри сни ку (пол, да тум ро ђе ња, ме сто, обра зо ва ње, 
за ни ма ње, кон такт, ин те ре со ва ња, итд), као и по да ци 
о брач ном ста ту су, сек су ал ној ори јен та ци ји, по ли тич-
ким, вер ским убе ђе њи ма, ак тив но сти ма ко ји ма се ба ви, 
Веб сајт, имејл, IМ (енг. In stant Mes sa ges) по да ци, као и 
фо то гра фи је (ал бу ми) и ви део за пи си. Ко ри сник мо же 
сво ју лич ну стра ни цу да учи ни јав но до ступ ном свим 
ко ри сни ци ма на Феј сбу ку, или са мо оним чла но ви ма 
у мре жи ко је је озна чио као сво је при ја те ље, кон так те, 
или пак да их раз вр ста у не ко ли ко гру па ко је он мо же 
да кон тро ли ше уну тар свог пр о фи ла. Пр о фи ли има ју 
је дин стве не УРЛ9 адре се ко ји ма се ди рект но мо же при-
сту пи ти. Они пред ста вља ју сво је вр сно ди ги тал но, вир-

7 Terms: sta te ment of rights and re spon si bi li ti es, Fa ce bo ok, http://www.fa ce bo ok.
com/terms.php  (пре у зе то 15. 9. 2010).
8 Fa ce bo ok | Sta ti stics, http://www.fa ce bo ok.com/press/in fo.php?sta ti stics 
(пре у зе то 15. 9. 2010).
9 Wi ki pe dia, Uni form Re so ur ce Lo ca tor, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Uni form_
Re so ur ce_Lo ca tor (пре у зе то 16. 9. 2010). 

ту ел но те ло ко је кре и ра мо и пред ста вља мо свом он лајн 
окру же њу. Та ко ђе, мла ди љу ди кон сти ту и шу сво је пр о-
фи ле кр оз кре а тив но из ра жа ва ње, „де ко ри са њем“ соп-
стве ног пр о фи ла (ди ги тал ног „ја“) пред ста вља ју ћи се 
сво јим при ја те љи ма и ро ди те љи ма у нај бо љем све тлу, 
ства ра ју ћи ди ги тал ни иден ти тет у јав ном умре же ном 
пр о сто ру. Ве ћи на сај то ва омо гу ћа ва и охра бру је сво је 
ко ри сни ке да по ста ве сво ју пр о фил фо то гра фи ју, и кре-
и ра ју фо то ал бу ме.

ЛИ СТА ПРИ ЈА ТЕ ЉА. Дру га ком по нен та дру штве-
них мре жа је јав но арти ку ли са на мре жа при ја те ља, ко-
ле га, по зна ни ка, ко ја се при ка зу је у од но су на пр о фил. 
На кон што су кре и ра ли соп стве на ди ги тал на те ла, ко-
ри сни ци иден ти фи ку ју дру ге ко ри сни ке у си сте му са 
ко ји ма има ју не ку вр сту ве зе. Уче сни ци мо гу да ли ста ју 
оста ле пр о фи ле у за ви сно сти од ја чи не ве зе (сла ба/ја ка 
ве за) и афи ли ја ци је са њи ма, и гру пи шу их као: „при-
ја те љи“, „ко ле ге“, „кон так ти из основ не/сред ње шко-
ле“, „по ро ди ца“, итд. Феј сбук до зво ља ва ко ри сни ци ма 
да арти ку ли шу и при ка жу сво је ве зе, од но се са дру гим 
уче сни ци ма у си сте му, би ло да има ју 30-40 при ја те ља, 
пре ко 150 (Дун ба ров бр ој)10 или 900 кон та ка та (тзв. „ко-
лек ци о на ри“ при ја те ља, вла ди не и не вла ди не орга ни за-
ци је, лич но сти из јав ног жи во та, по ли ти ча ри, итд).

Мајкл Веш (Mic hael Wesch)11, пр о фе сор кул тур-
не ан тро по ло ги је на Др жав ном уни вер зи те ту Кан за-
са (Кansas Sta te Uni ver sity), ко мен та ри ше ка ко: „љу ди 
про јек ту ју соп стве не иден ти те те де мон стри ра ју ћи сво је 
од но се са дру ги ма. Де фи ни ше те се бе ти ме ко су ва ши 
при ја те љи.(...) Са дру штве ним мре жа ма, по сто ји фа-
сци на ци ја ин тим но шћу јер она си му ли ра ко му ни ка ци-
ју ’ли цем-у-ли це’“, ка же Веш.

КО МЕН ТА РИ. „Зид“ или пр о стор за ко мен та ре, 
лин ко ве и за ни мљи ве са др жа је, пред ста вља ком пле-
мен тар ни ко му ни ка циј ски пр о стор, вир ту ел но игра ли-
ште, оста лим ко му ни ка циј ским ала ти ма за та ко зва но 
дру штве но угла ђи ва ње, до те ри ва ње, одр жа ва ње кон та-
ка та. Уче сни ци мо гу да оста ве јав не ко мен та ре, из ја ве, 
по ру ке, на пр о фи ли ма сво јих при ја те ља, ис ка зу ју ћи, 
ка ко До на то ва и Бој до ва ука зу ју, јав но при ка зи ва ње 
ко нек ци ја, кр оз пи са не по ру ке, „гур ка ња“, „боц ка ња“. 
Ово ујед но пред ста вља пре суд ну ком по нен ту он лајн 
дру штве них мре жа из раз ло га ин ци ја ци је дру штве не 
ди на ми ке и при ка зи ва ња се бе у им пре сив ном све тлу. 
При ја те љи оста вља ју јед ни дру ги ма по ру ке, лин ко-
ве на за ни мљи ве тек сто ве, ви део, му зич ке за пи се, ин-
фор ма ци је, а пре све га то су нај че шће его(цен трич но) 
ори јен ти са ни јав ни ко мен та ри. Ко ри сни ци Феј сбу ка, и 
мла ђи и ста ри ји, же ле да бу ду „ви ђе ни“ и ви дљи ви кр оз 
дру штве не и ко му ни ка ци о не прак се ин тер ак тив но сти и 
ре ци про ци те та са сво јим при ја те љи ма. Адо ле сцен ти и 
мла ди љу ди тра же по твр ду соп стве ног иден ти те та кр оз 
по врат ну ин фор ма ци ју сво јих вр шња ка кр оз озна ча ва-
ње да им се сви ђа ју њи хо ви ста ту си, фо то гра фи је и сл. 

10 Пр о фе сор ан тро по ло ги је на Уни вер зи те ту у Окс фор ду Ро бин Дун бар је 
по знат по сво јој те зи да ин ди ви дуа мо же да кон ти ну и ра но одр жи кон такт 
са са мо 150 љу ди, ко је мо же мо сма тра ти при ја те љи ма.
11 Mic hael Wesch, An thro po logy Pr o gram at Kan sas Sta te Uni ver sity, http://
ksu anth.we ebly.com/wesch.html  (прeуз ето 16. 9. 2010).
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м р е ж а

Ста ри ји ко ри сни ци12 тра же па жњу и одр жа ва ње кон та-
ка та са дру ги ма, раз ме ну ин фор ма ци ја у ра чу нар ско-
по сре до ва ном окру же њу. Сви они за јед но кре и ра ју ре-
ла ци је у умре же ној дру штве ној струк ту ри.

КА НАЛ ВЕ СТИ. Ова плат фор ма по ка зу је сва ку ак-
тив ност ко ри сни ка ње го вим кон так ти ма и ти ме омо гу-
ћа ва дру гим ко ри сни ци ма да са зна ју све но ви не и ве сти 
о пр о ме ни по да та ка ко је су њи хо ви кон так ти, при ја те-
љи из вр ши ли на сво јој стра ни ци – на при мер уко ли ко 
су пр о ме ни ли свој ста тус, не ку од основ них ин фор ма-
ци ја, до да ли но ве фо то гра фи је или пр о ме ни ли пр о фил 
фо то гра фи ју, уко ли ко су при сту пи ли не кој гру пи, стра-
ни ци, и слич но. Са раз во јем бло го ва и ми кро-бло го ва 
при до да та је и оп ци ја ста ту са.

СТА ТУС. Крат ке ста ту сне по ру ке и ажу ри ра ња на 
пр о фи ли ма Феј сбук ко ри сни ка су још јед на ком по нен та 
сај то ва дру штве них мре жа, јед на од до ми нант них фор-
ми он лајн ко му ни ка ци је да нас. Ста ту си пред ста вља ју 
ко му ни ка циј ску прак су слич ну оним 140-ка рак тер ним 
по ру ка ма, ин фор ма ци ја ма на сај ту за ми кро бло го ва ње 
(пи са ње крат ких ста ту са) Тви тер13, са ци љем да се пра те 
тре нут на де ша ва ња, емо тив на ста ња, ве сти, ин фор ма-
ци је, и мо гућ ност да се за крат ко вре ме по ша ље по ру ка 
ка ви ше осо ба.

АПЛИ КА ЦИ ЈЕ. Феј сбук та ко ђе омо гу ћа ва сво јим 
ко ри сни ци ма да на по сто је ћу плат фор му на до гра де 
апли ка ци је, сер ви се са раз ли чи тим са др жа ји ма и на ме-
на ма - кви зо ви, те сто ви, вир ту ел ни по кло ни, под-вир ту-
ел не за јед ни це, он лајн игри це, фо то гра фи је, мо гућ ност 
раз ме не ин стант по ру ка у ре ал ном вре ме ну, ћа ска ња, 
итд. За ни мљи во је да је пре ко 550.000 апли ка ци ја на пра-
вље но на Феј сбук плат фор ми14, док се 100 но вих апли ка-
ци ја до да је сва ко днев но15. Оне пред ста вља ју вир ту ел но 
игра ли ште за ин тер ак ци ју, ко му ни ка ци ју, раз ме ну фо то-
гра фи ја, ви део за пи са, та ко ђе по зи ва на Веб ак ти ви зам 
или по др шку, до на ци ју за од ре ђе не по ја ве, си ту а ци је у 
дру штву, али и пр о стор за за ба ву (нпр. по пу лар не он лајн 
игре Фар ма, По кер, Ра то ви ма фи је, итд).

Кр оз ана ли зу струк ту ре Феј сбу ка мо же да се за-
кљу чи за што је гло бал ни фе но мен он лајн дру штве них 
мре жа ве о ма по пу ла ран. Но, зна ње о то ме ка ко сај то ви 
дру штве них мре жа функ ци о ни шу по мо гло би и иден-
ти фи ка ци ји упо зо ра ва ју ћих, ри зич них или не до лич них 
он лајн ак тив но сти.

За што мла ди у Ср би ји „лај ку ју“ Феј сбук? 

Ако ни си на Феј су16, као да не по сто јиш.  Јо ва на, 25, 
пост ди пло мац

Упр кос чиње ни ци да је Ср би ја зе мља у тран зи ци ји, у 
ко јој су по ли тич ке, еко ном ске и со ци јал не тур бу лен ци-

12 Пр о се чан Феј сбук ко ри сник има 38 го ди на, а 61% ко ри сни ка ове дру-
штве не мре же има ју пре ко 35 го ди на. My Mom’s on Fa ce bo ok?,  Flow
town, http://www.flow town.com/blog/ol der-pe o ple-floc king-to-so cial-net-
works?dis play=wi de (пре у зе то 18. 9. 2010).
13 Тви тер, http://twit ter.com/ 
14 Fa ce bo ok | Sta ti stics, http://www.fa ce bo ok.com/press/in fo.php?statistics 
(пре у зе то 17. 9. 2010).
15 Fa ce bo ok fe a tu res, Wi ki pe dia, http://en.wi ki pe dia.org/wi ki/Fa ce bo ok_fe a tu-
res   (пре у зе то 17. 9. 2010).
16  Фејс – скра ће ни жар гон ски на зив за Феј сбук у Ср би ји.

је де ве де се тих ути ца ле на кул ту ру и етич ке вред но сти, 
као и на ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је 
и ства ра ње он лајн јав не сфе ре, трен до ви но вих тех но-
ло ги ја, и упо тре ба Веб дру штве них сер ви са у сва ко-
днев ном и пр о фе си о нал ном жи во ту, ни су је за о би шли. 
Ни је из не на ђу ју ће да су мла ђе и ста ри је ге не ра ци је у 
урба ним под руч ји ма при хва ти ле но ве фор ме дру штве-
них ме ди ја вр ло бр зо. Али шта је са ин фор ма ци ја ма, 
ди ги тал ним и ме диј ским опи сме ња ва њем, ука зи ва њем 
Гор да не Сто кић Си мон чић, нпр. на нео п ход ност ин-
фор ма ци о не пи сме но сти у XXI. ве ку, ве шти на ма кри-
тич ког раз ми шља ња ко је ће омо гу ћи ти љу ди ма да ко-
ри сте ин фор ма ци је ко је се на ла зе на Ин тер не ту, му дро 
и се лек тив но?

Има ју ћи у ви ду та кво окру же ње, он лајн јав на сфе ра 
ко ја је кре и ра на на умре же ним сај то ви ма не раз ли ку је 
се мно го од ана лог них пр о сто ра у сва ко днев ном жи во-
ту, док су пр о бле ми у ви ру тел ним пр о сто ри ма са мо на-
гла ше ни и уве ћа ни. По сто је бр ој на ме ста где мла ди љу-
ди у Ср би ји пр о во де сво је вре ме на Ин тер не ту, а је дан 
од нај по пу лар ни јих је дру штве на мре жа Феј сбук.

Од 7,3 ми ли о на ста нов ни ка у Ср би ји, 55,9% су ко-
ри сни ци Ин тер не та17, а од њих, пре ко 2 ми ли о на срп ске 
по пу ла ци је има на лог на Феј сбу ку. Они ко ри сте Ин тер-
нет за ко му ни ка ци ју (сла ње/при ма ње елек трон ске по-
ште) - 79,2%18, за игра ње ига ра или пре у зи ма ње до ку-
ме на та, фо то гра фи ја, фил мо ва или му зи ке (64%), за 
сла ње по ру ка у при ча о ни ца ма, гру па ма или фо ру ми ма 
(42,3%), а са мо 26,4% ко ри сти Ин тер нет за пре тра жи-
ва ње ин фор ма ци ја ве за них за обра зо ва ње, обу ку или 
кур се ве.

Ме ђу тим, иако је Ср би ја во де ћа зе мља у ре ги о ну 
(Бал кан) са нај ви шом Ин тер нет сер вис пе не тра ци јом, 
упо ред ном ана ли зом и по да ци ма ко ји по ка зу је Из ве-
штај УНДП -а19 (енг. UNDP – Uni ted Na ti ons De ve lop ment 
Pr o gram me) о ни воу пи сме но сти, Ср би ја за о ста је за 
оста лим Бал кан ским зе ма ља ма.

Да кле, за што мла ди ко ри сни ци Ин тер не та „лај ку-
ју“20 Феј сбук?

Кр оз ква ли та тив ну ана ли зу од го во ра на по ста вље-
на пи та ња у окви ру по лу-струк ту ри са них ин тер вјуа са 
слу чај ним узор ком гру пе мла дих ко ји су сту ден ти Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, од но сно пост ди плом ци (ста ро сти: 
20-28 го ди на), до шло се до од ре ђе них за кљу ча ка ка да је 
у пи та њу ко ри шће ње Феј сбу ка и нај че шћих ко му ни ка-
циј ских кон вен ци ја код мла дих у Ср би ји. Пре ли ми нар-
ни на ла зи за да ља раз ма тра ња (при ка за ни кр оз ин ди ка-
ци је Хај но ве и Шнај де ра (Hi ne, Schne i der) за упо тре бу 
ме то да Веб ана ли зе по да та ка) за што је овај сајт дру-
штве ног умре жа ва ња ве о ма по пу ла ран и ко је нај че шће 

17 Euro pe In ter net Usa ge Stats and Po pu la tion Sta ti stics, In ter net Users in 
Euro pe, Ju ne 2010 http://www.in ter net worldstats.com/stats4.htm#europe 
(пре у зе то 18. 9. 2010). 
18 Re pu blič ki za vod za sta ti sti ku, Upo tre ba in for ma ci o noko mu ni ka ci o nih teh
no lo gi ja u Sr bi ji 2009, http://we brzs.stat.gov.rs/axd/in dex.php (пре у зе то 18. 
9. 2010).
19 UNDP - Uni ted Na ti ons De ve lop ment Pr o gram me, Hu man De ve lop ment 
Re port 2009, http://hdr.undp.org/en/me dia/HDR_2009_EN_Com ple te.pdf 
(пре у зе то 12. 8. 2010).
20 Лајк (енг. li ke – до па да ти се, сви де ти се), одо ма ће ни тер мин ко ји озна-
ча ва ис ка зи ва ње на кло но сти пре ма од ре ђе ним са др жа ји ма, или осо би на 
Феј сбу ку. На сај ту та оп ци ја/дуг ме пре ве де на је као „сви ђа ми се“.
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ко му ни ка циј ске ак тив но сти и прак се ака дем ци на во де, 
пред ста вље ни су кр оз при каз за ни мљи вих за па жа ња 
ис пи та ни ка21.

На ди рект но пи та ње за што су баш на Феј сбу ку, ис-
пи та ни ци на во де глав не раз ло ге ко ри шће ња ове дру-
штве не мре же: на пр вом ме сту то је због одр жа ва ња 
кон так та са ста рим и но вим при ја те љи ма и по ве зи ва ња 
са дру штвом, по зна ни ци ма, по го то во оним љу ди ма са 
ко ји ма се рет ко ви ђа ју или при ја те љи ма/ко ле га ма ко-
ји жи ве ван Ср би је. Та ко ђе, као би тан раз лог на во ди се 
и пра ће ње шта при ја те љи и по зна ни ци ра де у жи во ту 
кр оз ста ту се22, и ко мен та ре. Му шки део ис пи та ни ка је 
пр вен стве но на вео ин те ре со ва ња за фо то гра фи је сво јих 
при ја те ља, као и раз ме ну –„ли ста ње ал бу ма са сли ка ма, 
као што смо не кад ли ста ли уз ка фу, чај.“ (Ни ко ла, 26).

Феј сбук се по ка зао и као ко ри сно ин фор ма тив-
но и сред ство ко је „ште ди“ у ко му ни ка ци ји мо бил ним 
те ле фо ни ма:

„Феј сбук мо же да по слу жи и као до бар на чин за пра
ће ње ро ђен да на и олак ша ва ко му ни ка ци ју  че сто је згод
ни је и јеф ти ни је раз ме ни ти не ко ли ко по ру ка на ФБ не го 
СМСова.“ (Са ша, 23)

„...уз по моћ Феј сбу ка оку пи ла се ге не ра ци ја 1983. из 
oсновне шко ле за 10 год. ма ту ре.“(Вла ди мир, 27)

Да кле, ко му ни ка циј ска ди на ми ка на „зи до ви ма“ и 
ко мен та ри ма пр о фи ла ових ко ри сни ка, по ред за бав-
ног ка рак те ра, пред ста вља и ин фор ма тив ни пр о стор 
где су мла ди у ин тер ак тив ном кон так ту, раз ме њу ју са-
др жа је, за ба вља ју се, орга ни зу ју де ша ва ња у ана лог ном 
пр о сто ру.

Ка да су у пи та њу ка рак те ри сти ке и ала ти ко ји су 
до ступ ни на Феј сбу ку, а ко ји су им при влач ни, ис пи-
та ни ци на пр вом ме сту на во де: ста ту се, фо то ал бу ме, 
ко мен та ри са ње тре нут них рас по ло же ња, ла ко ћу ин-
тер ак ци је, ве ли ки бр ој до ступ них апли ка ци ја. По ред 
дру штве ног збли жа ва ња, учвр шћи ва ња и одр жа ва ња 
ве за са сво јим при ја те љи ма, као се кун дар ну атрак-
ци ју ове дру штве не мре же, ака дем ци у Ср би ји на во-
де и еду ка тив не и ин фор ма тив не са др жа је: раз ме ну 
лин ко ва и мул ти ме ди јал ног са др жа ја, ко ри сне ин-
фор ма ци је за де ша ва ња у гра ду ко је су ве за не за не ки 
за ни мљив филм, му зи ку, пре да ва ње, вест, као и ко ри-
сне лин ко вe и струч не ин фор ма ци је за фа кул тет или 
прак су.

На пи та ње у ко јој ме ри је Феј сбук пр о ме нио на чин 
и ква ли тет ко му ни ка ци је са при ја те љи ма ис пи та ни ка, 
ве ћи на има по зи тив на ис ку ства, јер им ова дру штве на 
мре жа омо гу ћа ва бр жу и јеф ти ни ју ко му ни ка ци ју са 
њи ма.

„Феј сбук је пу но до при нео вир ту ел ном и ин ди рект
ном на чи ну ко му ни ка ци је, збли жив ши уда ље не али и уда
ља ва ју ћи већ бли ске љу де чи не ћи их ве за не за сто ли цу и 
ра čу нар.“ (Бран ко, 27)

21 Ка ко су се на кон 25 ре спон де на та, n<25,  од го во ри кре и ра ли у по на вља-
ју ћи па терн у на бра ја њу и сло бод ним опи си ма, узе ли смо овај бр ој као 
ре пре зен та ти ван за ква ли та тив но ис тра жи ва ње ме то дом ин тер вјуа, код 
сту де на та на Бе о град ском уни вер зи те ту.
22 Оп ци ја „Ста ту си“, као јед на од по ме ну тих функ ци ја Феј сбу ка, омо гу-
ћа ва да у крат кој фор ми, до 140 ка рак те ра, слич ној Тви те ру, ко ри сни ци 
оба ве сте сво је при ја те ље о не че му што се тре нут но де ша ва, или пак да 
по де ле не ку бит ну ин фор ма ци ју.

„У по чет ку ми слим да је изо ло вао пре ви ше љу ди, би
ла је то пра ва епи де ми ја. У по чет ку смо са мо ко му ни
ци ра ли пре ко Феј сбу ка, али сам он да схва ти ла да ми то 
сме та, и пре ста ла сам то да ра дим.“ (Ми ли ца, 26)

Ипак, ис пи та ни ци су се сло жи ли да Феј сбук ни је 
бит но ути цао на ко му ни ка ци ју са при ја те љи ма у ана-
лог ном пр о сто ру, чак је у ве ћи ни слу ча је ва до дао но ву 
ди мен зи ју збли жа ва ња са већ по сто је ћим офлајн по-
знан стви ма: олак шао је кон такт и по бољ шао ко му ни-
ка ци ју са мно го број ним при ја те љи ма ко ји не жи ве у 
истом гра ду и зе мљи, или са ко ји ма ни су ду го има ли 
кон такт (при ја те љи из основ не, сред ње шко ле). Та ко ђе, 
ре спон ден ти су на гла си ли да са бли ским љу ди ма ко му-
ни ци ра ју ужи во/те ле фо ном или пре ко MSN-а, IM/ин-
стант по ру ка.

Јед но од пи та ња на ко је су ис пи та ни ци од го ва ра ли 
од но си ло се на ак тив но сти њи хо вих при ја те ља на Феј-
сбу ку, где су њи хо ви за ни мљи ви од го во ри по твр ди ли да 
го ре опи са не ка рак те ри сти ке, апли ка ци је и функ ци је 
дру штве них мре жа ко је им омо гу ћа ва ју да се дру же и 
ко му ни ци ра ју, чи не Феј сбук при влач ним и по пу лар ним 
и њи хо вим при ја те љи ма.

Шта ми сли те да ва ши при ја те љи нај че шће ра де на 
Феј сбу ку? 

„...гле да ју шта има но во, ко мен та ри шу, гле да ју фот
ке, шпи ју ни ра ју сим па ти је...“ (Ива, 26)

„Све ве ћи бр ој ма ни ја кал но игра оне игри це – фар ма, ре
сто ран, итд. Та ко ђе, из ба цу ју лин ко ве, ко мен та ри шу раз
ли чи та де ша ва ња, дру штве нопо ли тич ка“ (Бо ја на, 25)

На пр вом ме сту ак тив но сти сво јих при ја те ља ис-
пи та ни ци су на ве ли: гле да ње фо то гра фи ја дру гих љу-
ди и пра ће ње ста ту са, ко мен та ри са ње ста ту са, по сто ва. 
За тим, ма сов но игра ње игри ца: ве ли ки бр ој при ја те ља 
ис пи та ни ка игра игри це без об зи ра на го ди не, са тен-
ден ци јом да при ку пе „што ве ћи бр ој при ја те ља“ ка ко би 
има ли успе шни ји ре зул тат у њи ма. По ред то га, на во ди 
се да ве ћи на при ја те ља по ста вља лин ко ве: му зи ка, ви-
део, ин фор ма ци је еду ка тив ног ти па. Да кле, ак тив но сти 
ис пи та ни ка се не раз ли ку ју у ве ли кој ме ри од ак тив но-
сти њи хо вих при ја те ља.

Ка да је у пи та њу при су ство ко ле га или пр о фе со ра 
на Феј сбу ку и да ли су их при хва ти ли као кон так те, ис-
пи та ни ци углав ном (и стрикт но) на гла ша ва ју да има ју 
до ста ко ле га са фа кул те та у кру гу при ја те ља са ко ји-
ма има ју бли же или да ље од но се. Пр о фе со ри има ју 
сво је пр о фи ле, по ре чи ма ис пи та ни ка, али углав ном 
ко му ни ци ра ју ван мре же или пу тем Феј сбук стра ни-
це фа кул те та. Мо же се ре ћи да се по ред Феј сбук стра-
ни ца (енг. Li ke pa ges)23 јав них др жав них ин сти ту ци ја 
из обла сти кул ту ре, по ли ти ке, ме ди ја, јав ног жи во та, 
спо ра дич но на ла зе и стра ни це фа кул те та и сту диј ских 
гру па.

„По сто ји ФБ гру па ве за на за фа кул тет пре ко ко је 
иду по је ди на оба ве ште ња (не оба ве зно зна чај на; обич но 

23 Не ка да шње фан стра ни це (eng. fan pa ges) су „за ме ње не“ апри ла 2010.
го ди не „лајк“ стра ни ца ма (eng. li ke pa ges), ко је омо гу ћа ва ју ко ри сни ци ма 
да ис ка жу на кло ност и да им се сви ђа ју стра ни це по је ди на ца, пр о из во да, 
сер ви са, ин сти ту ци је, или не ког кон цеп та. Кли ком на „сви ђа ми се“ дуг ме 
они по ка зу ју да им се та стра ни ца до па да. Феј сбук стра ни ца се по ве зу је са 
њи хо вим пр о фи лом, од но сно са де лом где су: Ин фор ма ци је, На кло ност 
и Ин те ре со ва ња.
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су основ на, као што је ’по че ла је при ја ва ис пи та’)“ (Ми-
лош, 23, ЕТФ)

„Фа кул тет не ма стра ни цу на Феј сбу ку, али за то по
сто ји квиз на ис тој дру штве ној мре жи: ’Шта је Би о ло
шки фа кул тет на пра вио од те бе?’’’ (Би ља на, 28) 

Из од го во ра се мо же за кљу чи ти да су углав ном за-
сту пље не гру пе ре дов них и пост диплом ских сту ди ја 
ко је уре ђу ју сту ден ти, по ста вља ју ћи за ни мљи ве ин фор-
ма ци је, оба ве ште ња, лин ко ве на сај то ве стра них ис тра-
жи ва чих ин сти ту ци ја или уни вер зи те та. Мо же мо да за-
кљу чи мо да ће Феј сбук ве ро ват но у бу дућ но сти има ти 
еду ка тив ну уло гу ин фор ма то ра, док ће се кла си фи ко-
ва на зна ња, елек трон ски из во ри и обра зов ни пр о гра ми 
на ла зи ти на дру гим вир ту ел ним пр о сто ри ма.

Има ју ћи у ви ду на ве де на основ на свој ства, ка рак-
те ри сти ке Феј сбу ка, ко јег смо узе ли за ре пре зен та тив ну 
дру штве ну мре жу по ре ле вант ним кри те ри ји ма (Ин-
тер нет пе не тра ци ја, ста ти сти ка, упо тре ба, ко му ни ка-
циј ске кон вен ци је и дру штве на ди на ми ка), мо гу се из-
ву ћи пре ли ми нар ни за кључ ци за што мла ди, а и ста ри ји, 
пр о во де до ста вре ме на на ње му.

За кључ на раз ма тра ња

Љу ди су дру штве на би ћа по при ро ди. Та ко је би ло 
и пре на стан ка Ин тер не та, ка да су се дру жи ли у ко му-
на ма, за јед ни ца ма, гра ди ли кон так те и при ја тељ ства 
на тр го ви ма, јав ним пр о сто ри ма, пи ја ца ма, са ло ни ма. 
Да нас се ни шта ни је пр о ме ни ло осим што сва ко од нас 
има вир ту ел но те ло ко је пред ста вља наш иден ти тет из 
ана лог ног све та, а у мре жи са оста ли ма и њи хо вом ко-
му ни ка циј ском ди на ми ком кре и ра вир ту ел ну јав ну 
сфе ру.

Дру штве не мре же је су ва жне јер се из гра ђу ју од но-
си и ве зе у раз ли чи тим кон тек сти ма. Љу ди се дру штве но 
ан га жу ју, раз ме њу ју ин фор ма ци је, тра же вред но ва ње и 
при зна ње се бе у гру пи, одо бра ва ње соп стве ног ста ту са 
и то се де ша ва на ве о ма флу и дан на чин. Да на шњи об-
лик дру штве них мре жа ко ри сни ку пру жа мно го број не 
оп ци је ка да је у пи та њу из бор ко му ни ка циј ских прак си, 
дру штве на ан га жо ва ност на умре же ном пр о сто ру, кон-
тро ла ин фор ма ци ја, при ват ност. Исто му се и од у зи ма 
ако ни је упо знат са оп штим пра ви ли ма те мре же, ме ња-
ју ћи исто вре ме но ко му ни ка циј ску ди на ми ку у сва ко-
днев ном го во ру и кре и ра ју ћи но ве лин гви стич ке фор ме 
(лајк, сурф, фејс, ин вајт, и сл).

Омла ди на у Ср би ји24 се не раз ли ку је у ко му ни ка циј-
ским прак са ма од сво јих вр шња ка би ло где у све ту, или, 
ба рем, у ју го и сточ ној Евро пи, ка ко по да ци ис тра жи ва-
ња ука зу ју. Они су за ин те ре со ва ни за исте ства ри као и 
прет ход не ге не ра ци је, пр о во де сво је вре ме он лајн и на 
Феј сбу ку због ве о ма ја сних, ра зу мљи вих, дру штве них 
раз ло га: они же ле да ко му ни ци ра ју са сво јим вр шња ци-
ма, при ја те љи ма из већ по сто је ћих мре жа у ана лог ном 
жи во ту. Би ти део дру штве ног све та и сфе ре је зна чај но, 
јер иста ди на ми ка ко ја се де ша ва он лајн, де ша ва се и 
у офлајн пр о сто ри ма: на тр го ви ма, ули ци, фа кул те ту, 

24 Da ni ca Ra do va no vić, “Ser bia: Bet ter on Fa ce bo ok Than in the Stre ets“, Glo
bal Vo i ces On li ne, http://glo bal vo i ce son li ne.org/2010/09/01/ser bia-bet ter-on-
fa ce bo ok-than-in-the-stre ets/ (пре у зе то 18. 9. 2010). 

рад ном пр о сто ру, и дру гим ме сти ма. Та ко ђе, они при 
том же ле да оста ну ин фор ми са ни и по де ле раз ли чи те 
са др жа је и ре ле вант не ин фор ма ци је са при ја те љи ма и 
ко ле га ма. Феј сбук им, сво јим тех но ло шко-дру штве ним 
функ ци ја ма, омо гу ћа ва вир ту ел ни пр о стор, игра о ни цу, 
где кре и ра ју сво је при ват не умре же не дру штве не сфе-
ре. Мла ди у Ср би ји же ле да раз ме њу ју ин фор ма ци је и 
тра че ве, гле да ју фо то гра фи је сво јих при ја те ља, као и 
да се ша ле, по ве зу ју са из гу бље ним кон так ти ма, да ого-
ва ра ју, флер ту ју, ћа ска ју, „лај ку ју“ ста ту се на Феј сбу ку, 
али и да кре и ра ју де ша ва ња, ак тив но уче ству ју у ана-
лог ним пр о сто ри ма ко ри сте ћи Ин тер нет ко му ни ка ци-
је, кре и ра ју сво је под-дру штве не гру пе, уче, са ра ђу ју. 
Сто га се мо же за кљу чи ти да се дру штве на ди на ми ка 
ни је пр о ме ни ла, да је мо ти ва ци ја увек иста, а да су раз-
ли чи та окру же ња.

Ве о ма је ва жно да и ро ди те љи и на став ни ци с 
јед не, и ме ди ји у Ср би ји са дру ге стра не, схва те да је 
Ин тер нет још је дан ка нал за ко му ни ка ци ју, да ни је 
ча роб ни шта пић ко ји ће ре ши ти све њи хо ве пр о бле-
ме. Да кле но ве ме ди је не тре ба пер ци пи ра ти тех но 
уто пиј ски или тех но дис то пиј ски, већ по Клин го вом 
ми шље њу25, по ку ша ти ана ли тич ки раз у ме ти и ис-
тра жи ти дру штве не и обра зов не мо гућ но сти он лајн 
умре жа ва ња. У бу дућ но сти, ин фор ма ци о не тех но ло-
ги је ће има ти ве ли ки по тен ци јал не са мо за при ступ 
ин фор ма ци ј а ма и елек трон ским ре сур си ма, већ ће 
би ти по ла зна тач ка у рад ном и обра зов ном окру же њу. 
У мно гим раз ви је ним зе мља ма то је већ са да шњост. 
Мла ди љу ди и њи хо ви ро ди те љи би тре ба ло да из гра де 
по ве ре ње у ко му ни ка ци ји и по мог ну јед ни дру ги ма да 
раз у ме ју но ве тех но ло ги је, упо зна ва ју ћи их са њи ма. 
На став ни ци и пр о фе со ри мо гу да ра де са сту ден ти ма 
на раз ви ја њу ин фор ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти, 
уче ћи их да ми сле и „об ра ђу ју” ин фор ма ци је са Ин-
тер не та, да раз ви ју ве шти ну кри тич ког раз ми шља ња, 
ка ко би мо гли да од ра сту и раз ви ју се у па мет не, мла де 
пр о фе си о нал це.

Ка ко но ве тех но ло ги је омо гу ћа ва ју фор ми ра ње но-
вих вр ста гру па, он лајн иден ти те ти и дру штве не мре же 
се кон сти ту и шу, а циљ је ис тра жи ти на чин ка ко по је-
ди нац по сма тра и пред ста вља се бе, у гоф ма нов ском 
кон тек сту, у гру пи, и ка ко умре же ни жи вот на Ин тер-
не ту ути че на пер цеп ци ју соп стве ног „ја“ у од но су на 
спо ља шњи свет. Са мим тим, мла ди се со ци ја ли зу ју са 
сво јим при ја те љи ма и тра же од њих ва ли да ци ју, ува жа-
ва ње и па жњу кр оз он лајн са др жа је и ко му ни ка циј ске 
кон вен ци је.

Ако се, ка ко то пред ла жу не ки са вре ме ни те о ре-
ти ча ри, на ше до ба мо же од ре ди ти као „крај ња фа за 
пер со на ли за ци је“, он да огром не мо гућ но сти кре и ра ња 
иден ти те та и оства ри ва ња раз ли чи тих, кат ка да пот пу-
но ин ком па ти бил них дру штве них ве за уз по сре до ва ње 
но вих ко му ни ка тив них прак си ко је омо гу ћа ва Ин тер-
нет, пред ста вља ју плод но тле за да љу те о риј ску ана-
ли зу и при ме ну у прак си у раз ли чи тим кон тек сти ма и 
окру же њи ма.

25 Rob Kling, Ho pes and Hor rors: Tec hno lo gi cal Uto pi a nism and An ti-Uto pi a nism 
in Nar ra ti ves of Com pu te ri za tion, http://www.isrl.il li no is.edu/~gas ser/co ur ses/so ci
alinformatics/readings/kling-utopianism.pdf(преузето18.9.2010).
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In ter net Pa ra digm, Struc tu re and Dyna mics of On li ne So cial Net wor king:  
Fa ce bo ok and young pe o ple in Ser bia

Ab stract
This re se arch pr o vi des an over vi ew of so cial net wor king si tes as a con nec ting tool for com mu ni ca tion and col la bo ra tion, as 
well as the ir in flu en ce in the net wor ked pu blic sphe re in everyday li fe. By con si de ra tion of the de fi ni tion, hi story and struc tu re 
of se lec ted Web 2.0 so cial me dia ser vi ces, the aut hor gi ves a pre vi ew for un der stan ding why the se si tes, espe ci ally Fa ce bo ok, 
are so po pu lar among Ser bian youth. Fi nally, using the Web sphe re analysis and desk top ba sed met ho do logy, Web ob ser va ti-
ons, nu me ro us in ter vi ews with young adults in Ser bia, and se mi-struc tu red in ter vi ews, so me re le vant con clu si ons ha ve been 
drawn for bet ter un der stan ding of the dyna mics of the usa ge so cial net work si tes in the Bal kan re gion.

Key words: 
so cial net work si tes, In ter net, Web 2.0, youth, so cial me dia, so cial net wor king, Fa ce bo ok, com mu ni ca tion


