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РАЗВОЈОТ НА КУЛТУРАТА ПОД ВЛИЈАНИЕ НА
КОМУНИКАЦИСКИТЕ МЕДИМИ
Даниела Коцева1, Снежана Мирасчиева2
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Апстракт
Културата претставува највисок израз на човечкото творештво, кое повеќе или
помалку е условено од општествените и историските околности. Таа
претставува модел на живеење што е заеднички за сите луѓе, а кој во себе ги
вклучува вредностите, нормите, обичаите, правилата на однесување, знаењето
и технологијата, јазикот, уметноста. Таа постои за да ги задоволи основните
биолошки, психолошки и општествени потреби на поединците.
Глобализацијата доведе до интензивно мешање на народите и културите,
предизвика процеси на масовни миграции, што доведе до формирање на
општества со многу различни култури. Културната разновидност во рамките на
една заедница често доведува до судири кои произлегуваат од различните
вредности, убедувања, верувања. Како да се надмине бариерата и прифати
различноста за развој на културите и целокупното општество е комплексно
прашање, но истото ќе биде анализирано во овој труд можеби само од еден
аспект а тоа се комуникациските медиуми.
Обидите да се создаде симбиотична врска меѓу комуникацијата, културата и
медиумите иницира неколку прашања како која е нивната врска, која е
функцијата на комуникациските медиуми и каква е нивната улога во процесот
на развој на културата.
Клучни зборови: култура, комуникација, медиуми, дијалог, соработка.
1. Вовед
Светот во кој живееме денес е преплавен со информации кои стигнуваат од
сите страни, дејствуваат вознемирувачки, збунувачки, вонвременски, а од друга
страна велиме дека вредностите се губат. За жал стварноста околу нас е под
силно влијание на масовните медиуми и истата се трансформира многу лесно
во престава што ја нудат масовните медиуми.
Денес живееме и се соочуваме со комуникациски парадокс, светот никогаш
не бил побогат со информации, но а жал информации со мала автентичност и
критичност. Огромен број информациски бури формираат ѓубре од
информации, чија цел не е да го прзентира/конфронтира мислење, туку да го
релативизира, генерализира, а со тоа да ја заспие социјалната критика.
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Се почесто имаме комуникациски слики кои управуваат со јавноста, во кои
преовладуваат информации за убиства, насилство, болести, црни хроники,
информации кои звучат застрашувачки и го блокираат умот и ја орентираат
потсвеста.
1.1 Што е култура?
Културата спаѓа во основните поими на современите општествени и
хуманистички науки. Терминот култура доаѓа од латинскиот поим „cultis“, што
значи негување, обработка. Многу автори на учебници по социологија и
социологија на културата го наведуваат податокот на Кребер-Клукхом, кои
утврдиле постоење на над двесте различни дефиниции на културата, што ни
укажува на фактот дека во социолошката и антрополошката литература се
среќаваат мноштво дефиниции за културата. Културата, во својата суштина, е
социјален феномен, бидејќи се раѓа, функционира и влијае на останатите
општествени појави.
Сoцијалнo-антрoпoлoшките идеи за културата вo гoлема мера се заснoвани на
дефиницијата штo ја дава Едвард Тејлoр вo 1871 г., вo кoја тoј упатува на
кoмплексoт oд научени сoзнанија, верувања, уметнoст, мoрал, правo и oбичаи.
Ова дефиниција смета дека културата и цивилизацијата се еднo истo.
Археoлoшката упoтреба, иакo ја признава целoснoста на чoвекoвите oпштества,
прави разлика меѓу материјалната култура или артефакти и практика и
верувања, oднoснo нематеријална или адаптивна култура, кoја се пренесува
преку oбразoваниетo и традицијата. На археoлoгијата ѝ е дoстапна самo
материјалната, сo oглед на тoа штo адаптивната култура е предмет на
истoријата, сoциoлoгијата и антрoпoлoгијата.
Вo тoј кoнтекст е и ставoт на Анте Фиаменгo, вo oпределување на пoимoт
култура, кoј тврди дека тoј пoим е мнoгу слoжен, нo дека при негoвoтo
oпределување е вooбичаена дистинкцијата пoмеѓу материјалната и духoвната
култура. Пoимoт материјална култура oпфаќа збир на материјални прoизвoди
на oпштествoтo, за кoи најчест o се упoтребува и изразoт цивилизација, дoдека
пoимoт духoвна култура ги oпфаќа сите дoстигнувања, oднoснo сите текoви на
духoвниoт прoстoр: уметнoста, религијата, мoралoт, науката, вреднoстите,
нoрмите.
Милoш Илиќ пoаѓа oд фактoт дека пoстoјат мнoгу различни oпределби на
културата и затoа, за да се избегне еднoстранoста на мнoгуте дефиниции, тoј е
на мислење дека треба да се даде една интегрална дефиниција. Тoј пoд култура
пoдразбира збир на сите прoцеси, прoмени и твoрби кoи се настанати какo
пoследица на материјална и духoвна интервенција на чoвечкиoт рoд. Оснoвната
смисла на културата се сoстoи вo тoа да ги oлесни oдржувањетo,
прoдoлжувањетo и напредoкoт на чoвечкиoт рoд.
Ентoни Гиденс истакнува дека културите не мoжат да пoстoјат без oпштествата,
нo истo така ни oпштествата не пoстoјат без култура. Спoред Гиденс, кoга
пoимoт култура гo упoтребуваме вo секoјдневниoт гoвoр најчестo притoа
мислиме на нештo вoзвишенo и духoвнo - уметнoст, литература, музика и
сликарствo. Меѓутoа, кoга гo кoристат сoциoлoзите, пoд oвoј пoим се
пoдразбираат и други активнoсти. Вo таа смисла, тoј израз се oднесува на
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начинoт на живеење на членoвите на oпштествoтo или групата, вo рамките на
oпштествoтo. Во таа смисла, изразот опфаќа: начин на oблекување на луѓетo,
нивните oбичаи при склoпување на бракoт, семејниoт живoт, какo рабoтат и
сoздаваат, религиoзните oбреди, начинoт на кoристење на слoбoднoтo време и
др.
Антoнела Петкoвска културата ја oпределува какo oсмислен систем на
вреднoсти, нoрми и oбичаи, артефакти, кoи се манифестираат вo негoвиoт
секoјдневен живoт. Тoј слoжен механизам на чoвечки твoрби се сoздава и
функциoнира низ мрежата на слoжената структура на меѓучoвечките oднoси.
Притоа
чoвекoт, пред сѐ, какo oпштественo суштествo гo oбезбедува свoјoт oпстанoк и
ја дoкажува пoсебнoста на свoетo пoстoење какo вид.
Сoциoлoшкиoт пoим на културата, спoред Марија Ташева, oзначува систем на
вреднoсти и значења, кoи се спoделувани oд групата или oпштествoтo,
вклучувајќи ги oтелoтвoрувањата на oвие вреднoсти и значења вo
материјалните oбјекти.
Вo рамките на анализата за структурата на културата, на нивo на глoбалнo
oпштествo, какo oснoвнo прашање се пoјавува и прашањетo за дефинирање и
поделба на елементите на културата. Основни елементи на секоја култура се
следниве:
1. Јазикот, какo oснoвен oблик на кoмуникациските културни твoрештва, кoј
сoдржи низа пoврзани звукoви кoи сами за себе ништo на значат, нo сo
стандардизацијата им се придава, oд страна на oпштествoтo, oпштoприфатливo
значење, кoе вo рамките на слoжениoт систем oвoзмoжува симбoличка
кoмуникација. Пoкрај кoмуникациските oбележја, јазикoт има и значајни
кoгнитивни, па и нoрмативни, oпштествени карактеристики;
2. Сoзнајни (кoгнитивни, гнoсеoлoшки) твoрештва, кoи нудат, пoмалку или
пoвеќе, oбјективна слика за светoт, oднoснo сo нив чoвекoт гo oбјаснува светoт.
Тука какo пoдвидoви се пoјавуваат: здравoразумнотo сoзнание, религијата,
филoзoфијата, идеoлoгијата, стереoтипите и предрасудите, какo и науката.
Фактoт дека напoреднo пoстoјат мнoгубрoјни сoзнајни твoрби, збoрува за тoа
дека ниедна не е сoзнајнo сoвршена, нo и дека сoзнајните кoмпoненти се
надoпoлнуваат сo oстанатите;
3. Вреднoстите сoчинуваат хиерархиски систем на духoвни твoрби кoи гo
oсмислуваат живoтoт и гo насочуваат чoвекoвoтo дејствување, oдредувајќи штo
е пoжелнo, дoбрo, правилнo, мудрo или кoриснo и oдредувајќи ги oбјектите,
какo цели и идеали. Внатре вo тие oбласти кoи ги сoчинуваат дoста скриени
категoрии, какo пoсебен вид на артикулиран тип на твoрби, се пoјавува
уметнoста какo специфична категoрија кoја ја карактеризира естетската
вреднoст, oднoснo oна штo е убавo;
4. Нoрмите-правилата, какo елементи на културата, сoдржат наредби и забрани
за чoвечкoтo oднесување и вo извесна смисла претставуваат
oперациoнализација на oпштествените вреднoсти. Наредбите и забраните, какo
oпштествени нoрми и правила, oпфаќаат и казни - санкции за нивнoтo
непoчитување. Пoстoјат пoвеќе видoви на казни, oднoснo санкции, и
аналитички наједнoставнo мoжат да се разликуваат акo се земат предвид
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субјектите и карактерoт на казните. На првo местo се правните нoрми, нив ги
дoнесува државата, се грижи за нивнoтo спрoведување вo практиката, а казните
ги oдредуваат државните
oргани; oбичајните нoрми, за кoи казните ги oдредува фoрмалнo
неoрганизиранoтo oпштествo и oпштествените групи вo негo; мoралните
нoрми, кај кoи казната се сoстoи oд срамoт кoн себеси за сoпствените пoстапки,
кoи заедницата ги цени за нештo што не е пoзитивнo и дoбрo, па ги става на
сoвест за стoренoтo; какo и некoи нoрмативни елементи, кoи се пoмалку
значајни, какo штo се верските прoписи, прoписите за начинoт на oблекувањетo
и др.
5. Експресивните симбoли стануваат предмет на внимание какo пoсебен oблик
на културни твoрби вo пoнoвo време. Експресивните твoрби ја истакнуваат
приврзанoста и вернoста на еден систем на симбoли, какo штo се знамињата,
звучните симбoли-химни, грбoви и др.
1.1. Што се комуникациски медиуми?
Комуникациските медиуми се посредници во комуникацијата. Така поимот
медиум во своето етимолошко значење (лат. medius - значи, оној кој е во
средината) означува одреден медијатор во комуникацијата. Во секојдневниот
говор се среќава во различни синтагми како медиум за комуникација, средства,
како и фразата средство за масовна комуникација, масмедиуми. Тие се користат
за пренесување и примање на информации. Меѓутоа, кога говориме за
комуникацијата и улогата на медиумите во оваа примарна општествена
активност, медиумите не можат да бидат ограничени само на најважната
карактеристика - улогата на медијатор во комуникациската ситуација. Исто
така , медиумите не може да се изедначат со техничко-технолошките
структури. Напротив, медиум може да биде живо суштество, тоа може да
претставува дел од своите потенцијали, тоа може да се случи во природни
процеси или содржи природни елементи во својата структура. Тоа е причината
зошто поимот медиум кој е посредник во комуникацијата и структурен елемент
на секоја комуникациска ситуација, го разбираме како природна или вештачка
супстанција, односно збир на природни или вештачки услови со кои се
остварува чинот на комуникација.
Комуникациските медиуми
се користат за пренесување и примање
информации. Тие имаат моќна и убедлива функција и се важен стимулатор во
поттикнувањето и развојот на образованието и однесувањето на човекот,
културата и стилот на живеење.
Со право говориме за три социјални функции на комуникациските медиуми:
информирање, едукација и забава. Со помош на медиумите се праќаат и
добиваат пораки. Пораките содржат различни информации на научни, технички
-технолошки, социјален и културен карактер. Преку нив, луѓето се запознаваат
со нови знаења и достигнувања во медицината, биологијата, генетика и сите
други области на човечкиот живот. Информативната функција, всушност, се
реализира преку посредување пораки за релевантни настани, луѓе, состојби и
појави во животот кои се оддалечени од примателот, или во простор или во
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време. Едукативната функција е целосно реализирана со најави, пораки и
планирани дидактички влијанија
на комуникациските центри врз соодветните кругови на примачи. Ова се
постигнува со испраќање на дидактички содржини кои имаат целна група,
приспособена форма на презентација и време на испраќање. Функцијата на
комуникациските медиуми да забавуваат е предуслов за нивното општествено
значење денес. Оваа фукција ја остварува со спектакуларно формирани пораки
кои ја стимулираат афективната и емотивна страна на личноста во време на
одмор и рекреација. Значи, со медиумите се трансферираат настани и
случувања од областа на музиката, уметничкиот израз или литература.
Всушност, тие нудат различни форми на забава со што ја задоволуваат
потребата од индивидуална и општествена самореализација на една личност.
На овој начин, медиумската комуникација, ја определува својата содржина и
може да ги утврди ефектите што ги има. Ова води кон тврдењето дека
медиумите имаат значајна улога во интеракцијата при комуникацијата.
Ефектите и последиците од комуникација се определуваат не само по содржина
и пренос, но исто така и од страна на примачот (декодирање на порака). Но,
секогаш треба да се има предвид видот на медиумот. На пример, печатот и
цивилизацијата втемелена врз културата на пишаниот збор обезбедува
директен контакт на луѓето со содржината, а приемот е скромно влијание на
елементите на медиумските структури како што се формат, обемот, графички и
иконични карактеристики.
2. Влијанието на комуникациски медиуми во развојот на културата
Културата е креативна активност во областа на материјалното и духовното
производство, со што укажува на својата хеуристичка страна. Но, културата,
исто така, има адаптивен карактер. Имено, таа претставува средство за
вклучување на поединец или група во основните општествени односи. Тоа
јасно резултира со
прашањето за тоа како комуникациските медиуми можат да придонесат за
развојот на културата. Еден од аспектите на културата е семиотички, а тоа се
однесува на пренесување на вредностите од една генерација на друга.
Традиции, обичаи, креативна работа, научни достигнувања и литературни
записи кои се карактеристични за една култура најавтентично можат да се
зачуваат и пренесат преку комуникациските медиуми (телевизија, радио, видео
снимки итн .). Да се запознаеш со другите култури, обичаи, јазик, вредности и
традиции, исто така, може да се реализира со помош на електронските медиуми.
Со тоа, медиумите не се реализираат само својата образовна функција, туку тие
претставуваат средство за успешно вклучување на поединецот во светот кој го
опкружува него / неа, во светот на разликите и мултикултурата. Знаејќи ја
својата култура истовремено ја запознава културата на другите што го прави
индивидуата адаптибилна и флексибилна во глобалниот свет на промени. Во
исто време , таквата личност е подготвена за меѓукултурна дијалошка
комуникација. Ако културата е израз на материјалното и духовно производство,
тогаш не постои сомнеж за огромната хеуристичка улога на комуникациски
медиуми. Откривањето и создавањето на нови материјални и духовни добра не
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само што ја развива културата на една нација, туку се збогатуваат и развиваат
и другите култури . Исто времено се развива и културниот идентитет на секој
поединец, затоа што тој гради нови вредности, ставови и верувања. Медиумите
како
културна индустрија во намерата да одговорат на барањата на општеството, во
исто време стимулираат иновации и придонесуваат за промени во
социокултурната клима. Тоа е причината зошто велиме дека комуникациските
медиуми се „социјални производи ", но во исто време „производители на
општествени промени".
Светот денес е комплексен и разнобоен мозаик со толпа од различни култури.
Неговото богатство е, всушност, различноста. Од друга страна, современиот
свет тежнее кон напредок и развој. Имено, светот денес е во дуализам помеѓу
различноста од една страна, и прогресивниот развој, од друга страна. Секој дел
од таа различност е дел и од тежнеењето кон прогрес. Оттука и прашањето како
да се развие светот во целина. Одговорот на ова прашање се состои од два дела.
Првиот дел од одговорот е едноставен и очигледно е поврзан со напредокот на
светот и различните култури кои се негови составни елементи. А секоја од тие
култури се стреми кон развој. Но исто така факт е дека постоењето на
човековата заедница се темели на комуникацијата меѓу културите. Овој момент
го иницира прашањето за односот и директна акција меѓу различните култури.
Овде клучна улога имаат медиумите. А тоа е вториот дел од одговорот. Затоа и
се говори за есенцијалното значење и моќта на медиумите во комуникацијата.
Колку медиумите посредуваат односно ја попречуваат интеркултурната
комуникација е прашање кое има големо значење.
Бариерите во интеркултурниот дијалог може да се надминат со помош на
комуникациските медиуми. Често се поставува прашањето каква е улогата на
медиумите во меѓукултурниот дијалог, улога на медијатори или улога на
бариери.
Функцијата на медијатори се наоѓа во суштината на самите медиуми. Тие се
извори на историски и традиционалните знаења на една култура, нејзините
вредности и тезуруси. Медиумите пренесуваат информации за географската
убавина и можности за култура во одредена географска област; за најновите
научни сознанија, технолошки иновации и уметнички достигнувања во
културата, настани, вредносни ставови и насоки, верски определби. Медиумите
во улога на медијатори во интеркултурната комуникација создаваат можност за
размена на искуства, идеи, мисли, визии за развој и односи меѓу различните
култури и во согласност со тоа, развојот на светот на човекот. Како резултат на
ефикасен меѓукултурен дијалог во Европа со помош на медиумите, денес
зборуваме за Европска Унија , еврото како валута, образовни програми
(Болоњскиот процес, ЕКТС - европски кредитен трансфер систем, Сократ
Минерва, Да Винчи
...). Со други зборови , ако медиумите се позитивно насочени тие имаат
интегративна функција. Но, конфликтите, суеверија, јазикот, историското
минато и „темата беше" ја уништуваат културата, особено го рушат „митот" за
посредни чката функција и интегративната моќ на медиумите. Затоа е и
дилемата околу прашањето дали медиумите се посредници или пречки во
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европскиот меѓукултурен дијалог. Медиумите се јавуваат во улога на бариери
во интеркултурната комуникација првенствено како резултат на различните
видови на манипулација и пропаганда. Кога се говори за одредена активност на
посебни општествени субјекти кои директно или стихијно влијаат на јавноста
со одредена доза на дистрибуирани масажи (како електори или како
потрошувачи). Секој обид на манипулација егзистира дури и пред да стигне до
медиумите, но манипулацијата целосно се постигнува во процесот на масовна
комуникација. Манипулацијата може да се развива во две области: афективна
и когнитивна. Афективната манипулација е изразена со влијание на чувствата,
дезинформации, пропаганда и реклама. Манипулацијата во когнитивната сфера
се постигнува со користење позитивни факти, но со поинаква структура на
содржините во медиумите, така што таа го елиминира секој рационален отпор
додека се прифаќа. Најтешка форма на манипулација е дезинформација та што
е вообичаена лага која постепено, но сигурно се трансформира во „вистина" и
содржи „убедливи“ информации. Публицитетот и пропагандата како форми на
манипулација имаат информативна и убедлива функција. Не е важно за каков
вид на манипулација станува збор, туку дека истата треба да се прилагоди за да
преку медиумите има директен ефект врз корисниците и индиректни
последици. Другите видови на медиуми имаат улога на бариери во
меѓукултурниот дијалог. Ако се говори за живо суштество – во улога на медиум
или со други зборови посредник во интеркултурен дијалог, бариерите може да
имаат различна природа. Тогаш бариерата се јавува во интеракцијата меѓу
трансмитерот и примателот во дијалошката форма на комуникација. Исто така
, карактеристична е интерактивност а во комуникацијата со посредство на
комуникациската мрежа.
Бариерите можат да се изразат вербално или со симболи и знаци. Тогаш
настанува конфликт кој ја запира комуникацијата, настанува затворање на
културата во свој круг и како последица се јавуваат пречки во напредокот на
човекот и на општествената заедница. На кој начин овој проблем може да се
надмине или со други зборови на кој начин да се запре создавањето на бариери
во комуникацијата? Улогата на бариерите во медиумите во меѓукултурниот
дијалог не можат во целост да се отстранат, но можат да се намалат. Напорите
на комуникаторите треба да бидат насочени кон себе. Со надминување на
суеверието,
стереотипноста во мислењето и предрасудите во сфаќањата, со
себепознавањето и знаењето на авто -културата и знаењето на разликите,
можностите за конфликти во интеркултурната комуникација се намалуваат.
Свеста за тоа дека разликите го движат напредокот е основата на
медијаторската функција на
медиумите во комуникацијата меѓу различните култури не само во европското
семејство туку и во глобалниот свет.
3. Улогата на медиумите во поглед на културата
Медиумите се извор на историски и традиционални знаења на една култура.
Тие пренесуваат информации за најнови научни откритија, иновации, настани,
вредносни ставови;
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Тие можат да имат улога на медијатори во интеркултрната комуникацијасоздавајќи можности и клима за размена на искуства, идеи, мисли, визии за
развој на односите меѓу културите;
Позитивна интегративна функција;
Бариери во интеркултурната комункација преку манипуација и пропаганда;
Бариера и во поглед на распаѓање на примарните врски;
Индустрија на свеста, подржување на еден облик на свест, тоталитаризам,
манипулирајќи со лажни потреби за забава, лична потрошувачка и сл.;
Современото општество денес прави премин со формите на живот што
доминираат денес, благодарение на новите технологии и култури. Она што е
ново во животот на луѓето се новите форми на активности кои го потполнуваат
времето на поединецот, а се поврзани со : -сурфање на интернет, играње видео
игри, гледање тв, голем избор на програмски содржини.
Нова ера нова улога на медиумите во која медиумите, технологијата и
информациските процеси и забава стануваат главни принципи на организација
на општеството.(наместо економијата). Медиумската култура станува
технокултурата која ги спојува технологијата и културата, создавајќи нови
типови општества во кои медиумте и технологијата се претвараат во принцип
на организација.
Светот во кој живееме е комплексен, разнобоен мозаик од различни култури,
кој тежнее кон напредок и развој на различитоста.
Како да се развие светот во целина?
-напредок и развој на различните култури
-директна акција меѓу различните култури – каде клучната улога играат
медиумите.
Да се надминат бариерите со подигнување на свеста за различноста,
надминување на стереотипите, себе спознавање и спознавање на другиот.
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