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„Сце на је по пут пи је ска у ко ји се ста не и он за час 
про ми је ни сво ју кон фи гу ра ци ју”, ка же Да ни е ла Жив-
ко вић. У тој пе шча ној олу ји, ко ја у гло бал ном вир ту ел-
ном про сто ру тра је већ два де сет го ди на, на шли су се 
чи та о ци, би бли о те ке, из да ва чи, Гугл (Go o gle), Ама зон 

(Ama zon), Еуро пе а на (Euro pe a na)… До нас су сти гле тек 
пр ве на зна ке о озбиљ но сти пи та ња ко ја су об ра ђе на у 
овом де лу. Тај за о ста так, сва ка ко, ни је на ша пред ност, 
али нам ба рем пру жа до бре мо гућ но сти да се спрем ни је 
су о чи мо с њи ма.

Ово де ло пред ста вља аутен тич ну лек си ко граф ску 
пу бли ка ци ју, пр ву та кве вр сте на срп ском је зи ку. Зна чај-
но је за на уч не рад ни ке и струч ња ке ко ји се ба ве ко-
му ни ци ра њем и ко му ни ко ло шким пр о бле ми ма  ка ко 
на ака дем ском, та ко и на струч ном ни воу. Лек си кон је 
на ме њен сту ден ти ма, те о ре ти ча ри ма, екс пер ти ма и за-
ин те ре со ва ним чи та о ци ма ко ји се ба ве жур на ли сти ком, 
лин гви сти ком, лек си ко ло ги јом, кул ту ро ло ги јом, ан тро-
по ло ги јом, со ци о ло ги јом и фи ло зо фи јом, као на у ка ма 
ко је се до во де у ве зу са ко му ни ко ло ги јом.

Ауто ри, у окви ру со ци о ан тро по ло шке па ра диг ме и 
те о ри је о ко му ни ци ра њу, ту ма че ко му ни ко ло шке пој-
мо ве и пр о бле ме, ба ве ћи се људ ском ин тер ак ци јом, са-
оп шта ва њем, пре но ше њем и при ма њем ин фор ма ци ја у 
сим бо лич кој фор ми. Ја сно и је згро ви то дат је пре глед из-
у ча ва ња се ми о тич ких осно ва и  де фи ни са ни су кључ ни 
пој мо ви о ин фор ма ци ја ма и об ли ци ма ко му ни ка ци о не 
прак се, при ка за не су ре ле вант не те о ри је и мо де ли ко-
му ни ци ра ња. У књи зи су за до во ље ни ви со ки ди дак тич ки 
кри те ри ју ми у об ја шња ва њу ко му ни ко ло шких пр о бле ма, 
па се сто га мо же ко ри сти ти и као при руч ник или по моћ но 
сред ство ко је у ме то до ло шком сми слу пред ста вља не за о-
би ла зну ли те ра ту ру у из у ча ва њу обла сти ко му ни ци ра ња. 

Твор ци Лек си ко на су др Мир ко Ми ле тић, ре дов ни пр-
о фе сор Фа кул те та за кул ту ру и ме ди је у Бе о гра ду и Не-
ве на Ми ле тић, аси стент ки ња на истом фа кул те ту. Лек-
си кон са др жи 423 стра не тек ста и об у хва та пре ко пет 
сто ти на пој мо ва и два де сет сли ка и схе ма. Де ло пред-
ста вља це ли ну пре ци зно пр о ту ма че них пој мо ва, на пи-
са но  је ћи ри лич ним пи смом, за сно ва но на ре ле вант-
ним на уч ним из во ри ма, и да је пре глед ис тра жи ва ња 

пр о бле ма ко му ни ци ра ња у 
пр о шло сти и са да шњо сти, 
у све ту и код нас. 

Ко ри шће њем ре ле-
вант не стра не и до ма ће ли те ра ту ре, ауто ри су по ну-
ди ли ме то до ло шки ко рект на, пре ци зна и аутен тич на 
об ја шње ња ко му ни ко ло шких пој мо ва и ти ме их при бли-
жи ли чи та лач кој јав но сти у Ср би ји и ре ги о ну. Пра ће ни 
су са вре ме ни стан дар ди пи са ња лек си ко на и реч ни ка, 
те он са др жи функ ци ју, ре ги стар, кри те ри јум по ре кла и 
вре ме на, а од ли ку је га и стан дар ди зо ва ност лек си ке у 
од го ва ра ју ћем на уч ном по љу. По ред ја сних де фи ни ци ја 
и ква ли фи ка то ра, да та су и пр о ши ре на ту ма че ња схва-
та ња да тих пој мо ва, што ово де ло чи ни це ло ви тим при-
ка зом ко му ни ко ло шких схва та ња код нас.  

У скла ду са до ми нант ном ко му ни ко ло шком па ра диг-
мом, овај лек си кон пред ста вља сво је вр сни на ста вак ра-
да „Бе о град ске ко му ни ко ло шке шко ле”, чи ји је ро до на-
чел ник пр оф. др То ма Ђор ђе вић а ди рект ни на ста вља чи 
пр оф. др Ми ро љуб Ра дој ко вић и дру ги, ре ла тив но ма ло-
број ни ис тра жи ва чи ко му ни ко ло зи.

Лек си кон на уч ној и струч ној јав но сти ну ди два де сет 
те мат ских це ли на: „Ко му ни ко ло ги ја”, „Ко му ни ко ло ги-
ја и дру ге на у ке”, „Се ми о тич ке осно ве ко му ни ци ра ња”, 
„Ин фор ма ци ја и по ру ка”, „Ко му ни ци ра ње и ко му ни-
ка ци о на прак са”, „Ме диј и вр сте ме ди ја”, „Штам па”, 
„Филм”, „Ра дио”, „Те ле ви зи ја”, „Ин тер нет”, „Но ви нар-
ство”, „Јав ност и јав но мне ње”, „Сло бо да ко му ни ци ра-
ња”, „Ма сов на кул ту ра”, „Ме диј ски си стем”, „Ме наџ-
мент ме ди ја”, „Ин фор ма ци о но дру штво”, „Ме ди ји и 
обра зо ва ње”, „Те о ри је и мо де ли ко му ни ци ра ња”.   
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Књи га Огла си Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1868–1918, 
приређенa за хва љу ју ћи по све ће но сти Све тла не Дов ни-
ко вић, у ре дак ци ји Ма ри је Јо ван цаи, а у из да њу Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске, из но си на ви де ло вре дан би бли-
о теч ки ма те ри јал, хро но ло шки дат у распону од по ла 
ве ка. Пр ва књи га у еди ци ји „Ка та лог по себ них збир ки 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске” за вре ђу је по себ ну па жњу 
би бли о те ка ра ко ји у за ви чај ним збир ка ма при ку пља ју, 
об ра ђу ју и чу ва ју ову дра го це ну гра ђу на ста лу на ло кал-
ном под руч ју. 

Збир ка сит ног штам па ног и до ку мен та ци о ног ма те-
ри ја ла че сто се у про це су об ра де оста вља за ка сни је, 
јер увек је не што пре че и зах тев ни је од „се кун дар них 
до ку ме на та”. Ова пу бли ка ци ја по ка зу је ви ше стру ку ва-
жност об ра ђе не и по хра ње не гра ђе, на осно ву ко је се 
мо гу иш чи та ва ти фраг мен ти ко ји опи су ју исто риј ске 

до га ђа је, дру штве ни раз вој, еко ном ски и тр го вач ки 
успон, кул тур на зби ва ња, а на ро чи то раз вој из да ва штва 
и штам пар ства.

При мар ни по сао нај ва жни је срп ске би бли о те ке (по-
ред на ци о нал не у Бе о гра ду), да „по ста не цен трал ни за-
вод за на ше кра је ве” и чу ва све што је штам па но или 
на дру ги на чин об ја вље но – са др жан је у пр вом до ку-
мен ту (Дк II 844) из 1912. под бро јем 336, у ко јем Би-
бли о те ка оба ве шта ва „да при ку пља ста ре ру ко пи се, 
пе сма ри це, пи сма, до ку мен те, ди пло ме и слич ну гра-
ђу”. Тај за да так про мо ви сан је и по др жан пот пи си ма 
на Глав ној скуп шти ни Ма ти це срп ске у Но вом Са ду 11 
(24) ок то бра 1912. го ди не. Да та прак са, ду жа од ве ка, 
ни је по што ва на, књи га Огла са не би би ла ова ко бо га та. 
Adver ti se ments in the past но вим ге не ра ци ја ма из гле да 
као не што не мо гу ће, али са др жи на по ну ђе них огла са 

На ве де не те мат ске це ли не, као и пој мо ви у окви ру 
њих, хо ри зон тал но и вер ти кал но су по ве за ни ди дак тич-
ким пој мов ни ком ко ји чи та о цу олак ша ва на ви га ци ју кр-
оз лек си кон, упо зна је га са струк ту ром и ну ди пот пу ни ји 
увид у ко му ни ко ло шки пој мов но-ка те го ри јал ни апа рат. 
У скла ду са основ ном иде јом, ауто ри по сте пе но во де чи-
та о це, има ју ћи у ви ду њи хо ве по тен ци јал но раз ли чи те 
ни вое зна ња и ука зу ју им на ре ла ци је, хр о но ло ги ју, си-
но ни ме и ко ре ла те.

Пре ма сфе ри ин те ре со ва ња, Ко му ни ко ло шки лек си-
кон мо же да се свр ста у ен ци кло пе диј ска де ла ко ја осим 
лек се ма об ра ђу ју и дру ге сег мен те, и за то има прак тич-
ну и те о риј ску вред ност. Пре ма об у хва ће но сти лек сич ке 
ма се, спа да у по себ не лек си ко не јер се ба ви си но ни ма, 
фра за ма, ети мо ло ги јом и струч ним тер ми ни ма. Об у-
хва та ка ко лек се ме, та ко и тер ми но ло шке син таг ме, ко је 
се ко ри сте у кон тек сту пре ма за ко ни то сти ма лек сич ких 
је ди ни ца ко је су ин хе рент не. По ма кро струк ту ри реч ни-
ка ви ди се да је са чи њен од сло же не гра ђе и да пред ста-
вља пр о из вод оп се жног ра да на при ку пља њу, об ра ди и 

ин тер пре та ци ји на уч не гра ђе. По се бан до при нос ауто-
ри су да ли у осми шља ва њу раз ли чи тих на чи на ка ко да 
се до ве ду у ве зу бр ој ни пој мо ви у књи зи.

Лек си ко граф ске де фи ни ци је са др же до вољ но еле-
ме на та на осно ву ко јих се јед на лек се ма раз ли ку је од 
дру ге. У Ко му ни ко ло шком лек си ко ну упо тре бље не су опи-
сне и остен зив не де фи ни ци је. У реч нич ком члан ку је 
нај пре да то ети мо ло шко по ре кло ре чи, а за тим је об ја-
шње но ње но зна че ње. Ком плек сном и ло гич ном ком по-
зи ци јом и струк ту ром, те бо гат ством на уч не гра ђе, ово 
де ло сва ка ко пред ста вља кру ну ду го го ди шњег ба вље ња 
ко му ни ко ло ги јом и пр о бле ми ма ко му ни ка ци о не прак се. 

Оно што до дат но уве ћа ва вред ност обим не и сло-
же не сту ди је ко ја је пред на ма је су бр ој на ори ги нал на 
гле ди шта и ста во ви ауто ра о те о риј ском и прак тич ном 
ре ша ва њу по је ди них пи та ња у ве зи са ме стом и уло гом 
ко му ни ко ло ги је у на шој зе мљи. Од ли ку је је ком плек сна 
и ло гич на струк ту ра, као и бо гат ство на уч не гра ђе, те 
пред ста вља из ван ре дан до при нос до ма ћој ко му ни ко ло-
шкој ли те ра ту ри.  


