
Комуникација и медији 

Комуникација - успостављање односа са другима, споразумевање 

Информација - обавештење, новост која се саопштава некоме 

Медији – средство којим се преноси информација, слика, звук, текст... 

  

Сва жива бића комуницирају међу собом и размењују информације. 

Познато је да биљке користе светлост, не само због фотосинтезе, већ и као сигнал који 

мења начин на који биљка расте. Биљке могу да виде, осете мирис и да осећају. Могу и да 

поставе препреку кад су опкољене и упозоре комшије кад је невоља у близини. 

Животиње комуницирају сигналима (знаковима), покретима, звуцима и додиром.  Неке 

животиње које живе у групи остварују сарадњу комуникацијом: мрави, пчеле, птице, 

мајмуни, лавови... 

Систем сигнала који користе животиње у оквиру врсте је „њихов језик“ и њиме 

успостављају различите односе.  

Хаптична комуникација – облик комуникације животиња, реализује се кроз додир, мирис 

и укус. 

За хуману комуникацију хаптична комуникација (додиром) представља основни слој 

комуникације. Сазревањем овај начин слаби, а трајно се задржавају елементи: руковање, 

грљење, љубљење. 

Човек је једино живо биће које у свом развоју стекло способност комуникације говором. 

Комуникација омогућава људима да живе заједно. Постоји директна комуникација када 

некоме кажемо „Здраво!“ или га поздравимо неким гестом. Онa се остварује говором или 

покретима тел: осмехом, покретом главе, махањем, загрљајем... 

Кад желимо да разменимо идеје са неким ко је далеко потребна су нам средства за 

преношење информација на даљину. То су медији. 

 

Информација и комуникација 

Комуникација је процес преношења порука, процес размене мисли, осећаја и 

информација. 

Елементи процеса комуникације 

Пошиљалац - прави поруку одређеног значења 

Порука – информација (вербална и невербална) 

Канал/медиј - средство путем ког порука путује од пошиљаоца до примаоца 

Прималац  - прима поруку и открива значење да би је разумео 

Ефекат поруке - пошиљалац остварује намеру и добија повратну информацију 

 

 



Медиј и порука 

Медиј - (лат. medium, media) - средство, посредник 

 Медиј је средство комуникације и изражавања (слика, глас, писмо, штампа, телефон, 

телеграф, радио...). Овај појам означава и средства јавног информисања и масовне 

комуникације: новине, радио, телевизија, интернет, филм... 

Данас се користи да означи и друге начине преношења порука: телефон, оглашавање, 

мода, козметика, графити, паковања производа. Медијски текст је порука исказана 

одређеним медијем.Тако је и слика медијски текст, као и натпис (порука) у графиту или на 

мајици, билборд на улици. 

Знаци и слике 

Људи као и животиње могу да комуницирају уз помоћ знакова. 

Од присторије човек користи знаке као средства обавештавања: препознаје отиске стопала 

животиња и и трагове које су оставили други људи. Кад жели може да остави знаке којим 

ашаље обавештење другим људима. И данас кад полиција води истрагу проучава трагове 

које је злочинац оставио. 

Постоје остаци различитих знакова и цртежа у пећинама које је човек начинио пре више 

од 30 000 година. На цртежима су најчешће приказане животиње и други људи, а постоје и 

различити геометријски облици. То су поруке којима су се преносиле приче, знање, 

искуство. 

Људи представљају оно што их окружује сликом или цртежом и то је медиј којим се и 

данас преноси информација. Стилови и технике су се мењали кроз векове и епохе. Нова 

техничка открића донела су нове начине приказивања стварности. Слике из доба старог 

Египта разликују се од оних које су настале у 15. и 16. веку и оних које данас израђују 

савремени сликари. 

 

Пиктограми 

Пиктограми су знаци, цртежи од неколико линија којим се нешто представља. Они се могу 

комбиновати да би се пренеле различите поруке. То могу бити цртежи животиње и копља 

који заједно значе да је човек убио животињу. 

Пиктограми постоје и данас. Захваљујући једноставним цртежима сви могу разумеју 

информацију коју носе. Они служе да дају обавештења и савете и користе се на 

плановима, мапама и саобраћајним знацима. 

Заштитни знаци 

Пиктограми су се развили и у заштитне знаке који омогућују потрoшачима да на први 

поглед препознају производ одређене марке. 

Грбови и заставе 

У различитим цивилизацијама ратници су украшавали своје оружје и одећу и штитове 

обележјима града или државе. Они се зову амблеми. У средњем веку створен је грб, скуп 



цртежа насликан на штиту и на оклопу. Састоји се од обележја које говоре о врлинама 

власника или његових предака. Могу бити насликане звезде, предели, оруђа и оружја или 

слике животиња као симболи: лав - храброст, орао - краљевска моћ. 

Данас свака држава света има различиту заставу која служи за распознавање. 
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