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О комуникацији…

• Комуникација представља чин преношења разумљиве информације. 
Комуникација захтјева од пошиљаоца поруку и примаоца. Комуникација 
је важна активност коју чак и несвјесно спроводимо у сваком тренутку 
нашег свакодневног живота. Често нисмо ни свјесни да као појединци, 
комуницирамо са одређеном појавом или са више њих истовремено.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0


Тема:
„Комуникација некад и 

сад“



Комуникација некад и сад
~Увод у тему

• У посљедњих неколико деценија десиле су се огромне промјене у 
свијету обухватајући скоро сва поља: науку, умјетност, 
технологију, али и комуникацију.

• Управо из тог разлога, одлучили смо да овомјесечни број 
часописа посветимо развоју комуникације. Покушаћемо повући 
паралелу између комуникације у прошлости и комуникације са 
којом се сусрећемо у данашње вријеме, пронаћи разлике, 
открити предности и недостатке обје комуникације и једној дати 
предност.



Комуникација некад
• У прошлости, у свакодневном говору било је заступљено 

поштовање правила понашања које се огледало у персирању 
одраслих особа, примјерно изражавање, без псовки. 

• Постојао је велики број „табу“ тема о којима се ријетко причало.
• Што се тиче статуса жене, није био баш на завидном нивоу. 

Ријетко су комуницирале са мушкарцима, који су међусобно 
разговарали о темама које се жена „нису тицале“, као што су 
политика, економија и друге.



Питали смо старе…

• М.С. 74 године:

• 1. Колико времена дневно сте проводили 
у разговору са другима?

• „Морам признати да се тешко присјетити 
тих времена. Тада је све било другачије. 
Као мали стално сам био напољу, све 
вријеме сам проводио у игри и разговору 
са вршњацима, а у кућу бисмо улазили тек 
када нас мајке натјерају јер цијели дан 
нисмо ништа јели. Мислим да би мој 
одговор на ово питање био: много!“

• 2. Да ли предност дајете комуникацији 
некад или комуникацији сад?

• „Па вјероватно комуникацији сад. Људи су 
сада доста образованији и имају много 
више средстава преко којих могу  
међусобно разговарати.“

• Ј.В. 68 година:

• 1. Колико времена дневно сте проводили 
у разговору са другима?

• „Врло мало, жене су дане проводиле у 
кући, правећи ручак, перући веш, 
поспремајући кућу. Понекад бих отишла до 
најближе комшинице и остала с њом 
колико ми обавезе дозвољавају 
разговарајући о свему и свачему.“

• 2. Да ли предност дајете комуникацији 
некад или комуникацији сад?

• „Сада, наравно. Жене су сада равноправне 
са мушкарцима јер смо се за своја права 
избориле. Проводимо доста више времена 
у разговору са другима, а послове у кући 
дијелимо.“



Комуникација сад

• У садашњем говору смо доста слободнији, служимо се правилима 
бонтона, али врло је мало „табу“ тема о којима људи нерадо причају.

• Можемо примијетити да је мање поштовања према одраслима, млади 
све више времена проводе на интернету, занемарујући своје 
образовање и напредовање у изражавању. Користе скраћенице које 
нису признате у нашем правопису да би смањили вријеме потрошено 
на писање поруке, што може изазвати велики проблем у 
свакодневном изражавању. Све више се присвајају стране ријечи, а 
одбацују наше, изворне ријечи.



Питали смо младе…

• Д.Ј. 17 година:

• 1. Колико времена дневно проводиш у 
разговору са другима?

• „И превише. Доста времена проводим на 
интернету дописујући се са другарима, а 
када се не дописујем са њима, онда смо 
заједно вани.“

• 2. Чула си од старијих како се 
комуницирало у прошлости. Да ли 
предност дајеш комуникацији некад или 
комуникацији сад?

• „Комуникација сада, свакако. Чула сам да 
жене прије нису имале многа права, а сада 
је живот жене и више него добар.“

• М.К. 18 година:

• 1. Колико времена дневно проводиш у 
разговору са другима?

• „Доста, морам признати. Често се 
дописујем с друговима преко друштвених 
мрежа, али такође доста времена 
проводимо заједно дружећи се, уживо.

• 2. Чула си од старијих како се 
комуницирало у прошлости. Да ли 
предност дајеш комуникацији некад или 
комуникацији сад?

• „Вјероватно комуникација некад. Прије је 
било више пријатељства и толеранције 
међу људима, много више времена су 
проводили разговарајући уживо него ми 
сада, све нам се своди на телефон и 
интернет…“



Закључак:
• Тешко је прецизно одредити која комуникација је боља, здравија и 

погоднија, али са сигурношћу можемо рећи да обје имају и предности и 
недостатака.

• У прошлости, како сазнајемо, жене нису имале сва права која су имали 
мушкарци, али такође сазнајемо да је комуникација прије била много 
здравија и искренија, људи су много више времена проводили заједно и 
није било интернета на који би људи трошили превише времена.

• У садашњости, жене су, како и сами знамо, добиле сва права која имају и 
мушкарци, али се данас сусрећемо са многим недостацима у комуникацији 
међу људима. Разговори се своде на писање порука преко друштвених 
мрежа. Већина би прије изабрала да о нечему разговара пишући поруке, 
него позивајући ту особу да се уживо виде и тако ријеше проблем.

• Закључак је да су мишљења засигурно подијељена и да можемо пронаћи 
безброј предности и недостатака у комуникацији како некад, тако и сад. 



Хвала на 
повјерењу!

У сљедећем броју читајте:

„Свијет прије и послије корона 
вируса“


