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КВАЛИТЕТДЕЧЈИХ
ТЕЛЕВИЗИЈСКИХПРОГРАМА
УСРБИЈИВИЂЕНОЧИМА

ДЕЦЕИРОДИТЕЉА
Сажетак: Код нас по сто ји ве о ма ма ло ис тра жи ва ња о деч јем ко
ри шће њу те ле ви зи је и ква ли те ту деч јих про гра ма, иа ко су у све ту 
ово те ме из у зет но ве ли ког бро ја ис тра жи ва ња. У ис тра жи ва њу 
ко је пред ста вља мо узо рак су чи ни ла де ца уз ра ста 9–11 го ди на 
(458) и ро ди те љи (412) из че ти ри гра да у Ср би ји и њи хо вих при
град ских на се ља и окол них се ла. Нај ве ћи број ре зул та та ко је смо 
до би ли по твр ђу је на ла зе стра них ис тра жи ва ња. Ме ђу глав ним 
на ла зи ма је су: ско ро по ло ви на де це не се лек тив но гле да раз ли чи те 
са др жа је на ТВ, нај че шће без над зо ра; ква ли те том те ле ви зи је зна
чај но су за до вољ ни ја де ца не го ро ди те љи, ма да је и њи хо ва оце на 
да је про грам про се чан; 2/3 ро ди те ља зна чај но пот це њу је ути цај 
те ле ви зи је на де цу; деч ји про гра ми оби лу ју на сил ним са др жа ји ма; 
по ми шље њу де це и ро ди те ља они ни су вас пит нообразов ни ни ти 
ин клу зив ни, тј., ве о ма ма ло су за сту пље ни при пад ни ци дру штве но 
мар ги на ли зо ва них гру па. До би је ни на ла зи ука зу ју да је по треб но 
озбиљ но уна пре ди ти деч је ТВ про гра ме у Ср би ји и мно го ви ше се 
по за ба ви ти ути ца јем ме ди ја на де цу.

Кључнеречи: ути цај те ле ви зи је, ква ли тет деч јих ТВ про гра ма, 
де ца, ро ди те љи, ме ди ји
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Увод1

Дечјеиадолесцентскокоришћењетелевизијеусветујеве
омаистраживанатемапоследњих50година.2УСрбији,на
жалост,имавеомамалотаквихистраживања,иакосмосве
вишеокруженимедијима,адецаиадолесцентисумеђуњи
ховим највећим корисницима. И поред значајног пораста
коришћењадругихмедија,телевизијаидаљедржипримат,3
децапровoдeугледањуТВвишенегоиуједнојдругојак
тивностиосимспавања.4Америчкадецаупросекупроводе
недељноугледањуТВоко25сати,даклескороистовреме
наколикопроведуиушколи5,аоддецеузраста8–13година,
једначетвртинагледателевизијудужеодпетсатинадан.6

ИстраживањеРепубличкогзаводазастатистикуСрбије7по
казуједа99,3%домаћинставауРепублициСрбијипоседује
ТВ, а 53,6% кабловску телевизију.У просечној америчкој
породициТВјеукљученупросеку6сатидневно.8УСрби
ји,85%популације гледаТВсвакогдана.9ГледањеТВпо

1 Овај рад је резултат раданапројектима: пројекат број 179018Мини
старствапросвете,наукеитехнолошкогразвојаи„Анализателевизиј
скихпрограмазадецууСрбији”,УНИЦЕФиУНС,Београд.

2 Пешикан,А.(2016)Утицајтелевизијенадецуиадолесценте–преглед
истраживања, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве на ис тра жи ва ња,
год.LXVII,број4,стр.561575.

3 Lemiš,D. (2008)De ca i te le vi zi ja – glo bal na per spek ti va,Beograd:Clio;
Strasburger,V.C.,Hogan,M.J.,Mulligan,D.A.,Ameenuddin,N.,Christa
kis,D.A.,Cross,C.andMoreno,M.A.(2013)Children,adolescents,andthe
media,Pe di a trics132(5),pp.958–961.

4 Vandewater,E.A.,Bickham,D.S.,Lee,J.H.,Cummings,H.M.,Wartella,
E.A.andRideout,V.J.(2005)WhentheTelevisionIsAlwaysOnHeavyTe
levisionExposureandYoungChildren’sDevelopment,Ame ri can Be ha vi o ral 
Sci en tist48(5),pp.562–577.

5 ПодаткезаСрбијунемамо.
6 Christakis,D.A., Ebel,B. E.,Rivara, F. P. andZimmerman, F. J. (2004)

Television,video,andcomputergameusage inchildrenunder11yearsof
age,The Jo ur nal of pe di a trics145(5),pp.652–656;Jordan,A.B.,Kramer
Golinkoff,E.K.andStrasburger,V.C. (2008)Doesadolescentmediause
cause obesity and eating disorders,Ado lesc Med. Sta te Art Re vi ew 19(3),
pp.431–449.

7 Републички завод за статистику Србије (РЗС) (2015) Упо тре ба ин
форма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја у Ре пу бли ци Ср би ји,Београд:
РепубликаСрбијаРепубличкизаводзастатистику.Доступнона:http://
webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/01/85/78/ICT2015s.
pdf12.3.2016.

8 Vandewater,E.A.,Bickham,D.S.,Lee,J.H.,Cummings,H.M.,Wartella,
E.A.andRideout,V.J.(2005)WhentheTelevisionIsAlwaysOnHeavyTe
levisionExposureandYoungChildren’sDevelopment,Ame ri can Be ha vi o ral 
Sci en tist48(5),pp.562–577.

9 IpsosStrategicMarketing (2015)Ana li za me dij skog tr žiš ta u Sr bi ji, Ipsos
MediaCThttp://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529Analiza%20
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правилупредстављапородичнуактивностнакојунајвише
слободног времена троше и деца и родитељи. У унутра
шњементријеруТВпостаје„електронскосрце”станаили
куће,тј.,ТВзаузимацентралнулокацијуукућномпросто
ру,апореддневногборавкаиспаваћесобе,кухиње,чаки
купатила са хидромасажним кадама постају простор за
смештањетелевизора.10

Заразликуодразвијенихземаља,бројТВапаратаподома
ћинствууСрбији јесте знатнонижи, исподдва11, такода,
већином,свиудомаћинствугледајуистипрограм,углавном
оношто одаберу старији чланови домаћинства.12Oво је и
добраилошавест.Лоша, јеруколико је токомвећегдела
данаукљученТВбезобзиранатодалиганекогледа13и
уколикодецанеселективногледајуштоиосталиукућани,а
тосувеомачестопрограминепримеренињиховомузрасту,
нивоузрелостиимедијскеписмености,повећавајусеризи
циоднегативногутицајаТВнањиховеставове,мишљење
ипонашање.Бројнаистраживањасистематскипоказујупо
везаностдужинегледањаТВсабројнимздравственимпро
блемима(гојазност,повишенихолестерол,повишеникрвни
притисак,метаболичкисиндром,итд.),штетнимиризичним
облицимапонашања(лошенавикеуисхрани,мањефизичке
активности,мањесна,пушење,алкохолизам,наркоманија,
агресивност, раније ступањеу сексуалнеодносе)и слаби
јимшколскимпостигнућемдецеиадолесцената.14Вест је

medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf10.3.2016.
10Bryant,J.A.(ed.)(2001)Te le vi sion and the Ame ri can fa mily,Routledge.
11УСАД,например,свакодомаћинствоимаТВ,авеликипроценатњих,

скорополовина,четириилипеттелевизора,иличакивишетелевизора;
VanEvra,J.(2004)Te le vi sion and child de ve lop ment,Routledge.

12IpsosStrategicMarketing (2015)Analizamedijskog tržišta uSrbiji, Ipsos
MediaCThttp://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf10.3.2016.

13ПоредутицајадиректноггледањаТВнаразвојдеце,постојиииндирект
ни,кадаје„телевизијаупозадини”(bac kgro und te le vi sion),којитакође
значајноутиче;Vandewater,E.A.,Bickham,D.S.,Lee,J.H.,Cummings,
H.M.,Wartella,E.A.andRideout,V.J.(2005)WhentheTelevisionIsAl
waysOnHeavyTelevisionExposure andYoungChildren’sDevelopment,
Ame ri can Be ha vi o ral Sci en tist48(5),pp.562–577.

14Villani,S. (2001)Impactofmediaonchildrenandadolescents:a10–year
reviewoftheresearch,Jo ur nal of the Ame ri can Aca demy of Child & Ado
le scent Psychi a try 40 (4), pp. 392–401; Huesmann, L. R., MoiseTitus,
J., Podolski,C.L. andEron,L.D. (2003)Longitudinal relationsbetween
children’s exposure toTVviolenceand their aggressiveandviolentbeha
viorinyoungadulthood:1977–1992,De ve lop men tal psycho logy39(2),pp.
201–221;Christakis,D.A.,Ebel,B.E.,Rivara, F. P. andZimmerman, F.
J.(2004)Television,video,andcomputergameusageinchildrenunder11
yearsofage,The Jo ur nal of pe di a trics145(5),pp.652–656;Hancox,R.J.,
Milne,B.J.andPoulton,R.(2004)As so ci a tion bet we en child and ado le scent 
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релативнодобраакосеимајунаумуналазимногобројних
истраживањакојипотврђујудасенегативниутицајителе
визије значајнопогоршавајууколикодетеимаТВусвојој
соби.15

te levision vi e wing and adult he alth: a lon gi tu di nal birth co hort study,The
Lancet364(9430),pp.257–262;Viner,R.M.andCole,T. J. (2005)Te le
vi sion vi e wing in early child hood pre dicts adult body massindex.JPediatr
147(4),pp.429–435;Ekelund,U.,Brage,S.,Froberg,K.,Harro,M.,Ander
ssen,S.A.,Sardinha,L.B.,Riddoch,C.andAndersen,L.B.(2006)TVvie
wingandphysicalactivityareindependentlyassociatedwithmetabolicrisk
inchildren:theEuropeanYouthHeartStudy,PLoS Med3(12);Jordan,A.B.,
KramerGolinkoff,E.K.andStrasburger,V.C.(2008)Doesadolescentme
diausecauseobesityandeatingdisorders,Ado lesc Med Sta te Art Rev19(3),
pp.431–449;AdachiMejia,A.M.,Longacre,M.R.,Gibson,J.J.,Beach,M.
L.,TitusErnstoff,L.T.andDalton,M.A.(2007)ChildrenwithaTVintheir
bedroomathigherriskforbeingoverweight,In ter na ti o nal jo ur nal of obe
sity31(4),pp.644–651;BarrAnderson,D.J.,Larson,N.I.,Nelson,M.C.,
NeumarkSztainer,D.andStory,M.(2009)Doestelevisionviewingpredict
dietaryintakefiveyearslaterinhighschoolstudentsandyoungadults?Int 
J Be hav Nu tr Phys Act6:7;Availableat:www.ijbnpa.org/content/6/1/7Ac
cessedJanuary31,2016;Strasburger,V.C.,Hogan,M.J.,Mulligan,D.A.,
Ameenuddin,N.,Christakis,D.A.,Cross,C.andMoreno,M.A.(2013)Chil
dren,adolescents,andthemedia,Pe di a trics132(5),pp.958–961;Haines,J.,
O’Brien,A.,McDonald, J.,Goldman,R.E.,EvansSchmidt,M.,Price,S.
andTaveras,E.M.(2013)Televisionviewingandtelevisionsinbedrooms:
Perceptionsofracial/ethnicminorityparentsofyoungchildren,Jo ur nal of 
Child and Fa mily Stu di es22(6),pp.749–756;Atkin,A.J.,Corder,K.and
VanSluijs,E.M.(2013)Bedroommedia,sedentarytimeandscreentimein
children:alongitudinalanalysis,In ter na ti o nal Jo ur nal of Be ha vi o ral Nu tri
tion and Physi cal Ac ti vity10(1);GilbertDiamond,D.,Li,Z.,AdachiMejia,
A.M.,McClure,A.C.andSargent,J.D.(2014)Associationofatelevision
inthebedroomwithincreasedadipositygaininanationallyrepresentative
sampleofchildrenandadolescents,JA MA pe di a trics168(5),pp.427–434;
Lowell,L.,Grymes,K.C.,Hankel,R.,Speer,A.D.,Custis,C.L.andTo,R.
L.(2014)Sex,Drugs,andCountryMusic?AContentAnalysisofSubstance
use,Sex,Violence,andWeapons,in:CountryMusic,Glo bal Jo ur nal of Hu
manSo cial Sci en ce Re se arch14(2).

15Gentile,D.A.andWalsh,D.A.(2002)Anormativestudyoffamilymedia
habits,Jo ur nal of Ap plied De ve lop men tal Psycho logy23(2),pp.157–178;
Christakis,D.A., Ebel,B. E.,Rivara, F. P. andZimmerman, F. J. (2004)
Television,video,andcomputergameusage inchildrenunder11yearsof
age,The Jo ur nal of pe di a trics145(5),pp.652–656;Ekelund,U.,Brage,S.,
Froberg,K.,Harro,M.,Anderssen,S.A.,Sardinha,L.B.,Riddoch,C.and
Andersen,L.B.(2006)TVviewingandphysicalactivityareindependently
associatedwithmetabolicriskinchildren:theEuropeanYouthHeartStudy,
PLoS Med 3(12); Jordan,A.B.,KramerGolinkoff,E.K. andStrasburger,
V.C.(2008)Doesadolescentmediausecauseobesityandeatingdisorders,
Ado lesc Med Sta te Art Rev19(3),pp.431–449;AdachiMejia,A.M.,Lon
gacre,M.R.,Gibson,J.J.,Beach,M.L.,TitusErnstoff,L.T.andDalton,M.
A.(2007)ChildrenwithaTVintheirbedroomathigherriskforbeingover
weight,In ter na ti o nal jo ur nal of obe sity31(4),pp.644–651;Strasburger,V.
C.,Hogan,M.J.,Mulligan,D.A.,Ameenuddin,N.,Christakis,D.A.,Cross,
C.andMoreno,M.A.(2013)Children,adolescents,andthemedia,Pe di a
trics132(5),pp.958–961;Haines,J.,O’Brien,A.,McDonald,J.,Goldman,
R.E.,EvansSchmidt,M.,Price, S. andTaveras,E.M. (2013)Television
viewingand televisions inbedrooms:Perceptionsof racial/ethnicminority
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Оквалитету дечјихТВпрограма једва да имаистражива
ња уСрбији.Према истраживању агенције Ip sos Stra te gic 
Mar ke ting(2015)квалитетТВпрограмауСрбијијеједноли
чан, заснован углавномнаформатима забавног карактера.
ПриконципирањупрограмаТВстаницеимајумноговише
увидуконкуренте,негопотребегледалаца.Оноштонајви
шенедостајеупонудиТВсадржајајесунаучнообразовни,
програмизкултуреидокументарнипрограм.Најавномсер
висуиманајвишеоваквихемисија,алисуврлочестоторе
призеранијеемитованогпрограма.Збогборбезарејтингеи
гледаност,многеТВстаниценеводерачунаоквалитетуи
разноврсностиТВпрограма,већ„лакосклизнуусадржаје
нискогквалитетаивулгарност”.16Овиподаципосебнодо
бијајунатежиникадаимамоувидудадецаиадолесценти
уСрбијинаТВгледајувећиномоноштоиосталиукућани.

Акопогледамо јавнисервис,којиодсвихТВстаницанај
вишеводирачунао заступљеностиразличитихкатегорија
програма,видећемоколикојепромењенстатусдечјихпро
грама.НекадашњиШколски (илиОбразовни)програмТВ
Београдуоквирукогасусниманебројнедобреемисијеза
децуимладе17, временом се свеона редакцију, која вели
ким делом емитује купљене програме, и то не велике ра
зноврсности. Некадашње емисије су деловале васпитно
образовно,нудилесумоделезапросоцијалнопонашањеи
биле социокултурноприлагођенеконтексту.Уданашњим
ТВпрограмима задецуитинејџересве јевишенасиљау
разнимвидовима,одцртанихфилмова,прекотекстовапо
пуларнихпесама,донајгледанијихфилмова,18рекламакоје

parentsofyoungchildren,Jo ur nal of Child and Fa mily Stu di es22(6),pp.
749–756;Atkin,A. J., Corder,K. andVan Sluijs, E.M. (2013)Bedroom
media,sedentary timeandscreentimeinchildren:a longitudinalanalysis,
In ter na ti o nal Jo ur nal of Be ha vi o ral Nu tri tion and Physi cal Ac ti vity10(1);
GilbertDiamond,D.,Li,Z.,AdachiMejia,A.M.,McClure,A.C.andSar
gent,J.D.(2014)Associationofatelevisioninthebedroomwithincreased
adipositygain inanationally representativesampleofchildrenandadole
scents,Jama pe di a trics168(5),pp.427–434.

16IpsosStrategicMarketing(2015),AnalizamedijskogtržištauSrbiji, Ipsos
MediaCThttp://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf10.3.2016.

17Поменућемосамонекеоднајпопуларнијих,данекажемокултнихеми
сијаизтогпрограма:„ТВбуквар”,„Насловонаслово”,„Коцкица”(250
епизодаза20година),„Невен”,„Полетарац”,„Атомпоатом”,„Коларићу
Панићу”,„Путоказ”,„Ђачкимагазин”,„Супердека”,„Великиодмор”,
„Недељник”,„Фазониифоре”,„Музичкитобоган”,„Зоотека”,„Приче
изНепричаве”,„Метлабездршке”,„Пустолов”,идруге.

18Villani,S. (2001)Impactofmediaonchildrenandadolescents:a10–year
reviewoftheresearch,Jo ur nal of the Ame ri can Aca demy of Child & Ado
le scent Psychi a try 40 (4), pp. 392–401; Huesmann, L. R., MoiseTitus,
J., Podolski,C.L. andEron,L.D. (2003)Longitudinal relationsbetween
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имајузациљдаоддецеиадолесценатанаправепотроша
че,19сексуалнихсадржајабезобразовногделовања (разго
вораоризицимаодсексуалнеактивности,контрацепцијии
сл.),20каоиразличитихвидовадиректногилииндиректног
промовисањанездравихстиловаживота,пушења,алкохоло
зма,наркоманије.21

Млађичлановидомаћинства,иуСрбијииуиностранству,
свечешћегледајуТВпрогрампрекоИнтернета.22Тако,гле
дање ТВ више не окупља чланове породице, већ постаје
„усамљеничкипосао”,23ТВ,иторазличитепрограме,гле
дају одвојено деца и родитељи. Зато не чудишто је мала
вероватноћадародитељиспречегледањенеадекватнихса
држаја, или да интервенишу када се појаве непримерена
илидеструктивнапонашањаподутицајеммедија.Родите
љиуглавномнемајусвестовеличиниимоћиутицајаТВна
њиховудецу.24Већинањихимаутисакдапратииконтроли
шемедијскенавикесвоједеце,но,поизјавамадеце,свега

children’s exposure toTVviolenceand their aggressiveandviolentbeha
viorinyoungadulthood:1977–1992,De ve lop men tal psycho logy39(2),pp.
201–221;Strasburger,V.C.,Jordan,A.B.andDonnerstein,E.(2012)Chil
dren,Adolescents,andtheMedia:HealthEffects,Pe di a tric Cli nics of North 
Ame ri ca59(3),pp.533–587;Lowell,L.,Grymes,K.C.,Hankel,R.,Speer,
A.D.,Custis,C.L.andTo,R.L.(2014)Sex,Drugs,andCountryMusic?A
ContentAnalysisofSubstanceuse,Sex,Violence,andWeaponsinCountry
Music,Glo bal Jo ur nal of Hu manSo cial Sci en ce Re se arch14(2).

19Valkenburg,P.M.(2000)Mediaandyouthconsumerism,Jo ur nal of Ado le scent 
He alth27(2),pp.52–56;Sweeting,H.,Hunt,K.andBhaskar,A.(2012)Con
sumerismandwellbeinginearlyadolescence,Jo ur nal of Youth Stu di es15(6),
pp.802–820.

20Parkes,A.,Wight,D.,Hunt,K.,Henderson,M.andSargent,J.(2013)Are
sexualmediaexposure,parentalrestrictionsonmediauseandcoviewingTV
andDVDswithparentsandfriendsassociatedwithteenagers’earlysexual
behaviour?, Jo ur nal of ado le scen ce 36(6), pp. 1121–1133; Strasburger,V.
C.,Hogan,M.J.,Mulligan,D.A.,Ameenuddin,N.,Christakis,D.A.,Cross,
C.andMoreno,M.A.(2013)Children,adolescents,andthemedia,Pe di a
trics132(5),pp.958–961;Huesmann,L.R.,MoiseTitus,J.,Podolski,C.L.
andEron,L.D.(2003)Longitudinalrelationsbetweenchildren’sexposureto
TVviolenceandtheiraggressiveandviolentbehaviorinyoungadulthood:
1977–1992,De ve lop men tal psycho logy39(2),pp.201–221.

21Dalton,M.A.,AdachiMejia,A.M.,Longacre,M.R.,TitusErnstoff,L.T.,
Gibson,J.J.,Martin,S.K.andBeach,M.L.(2006)Parentalrulesandmo
nitoringofchildren’smovieviewingassociatedwithchildren’sriskforsmo
kinganddrinking,Pe di a trics118(5),pp.1932–1942.

22Lemiš,D. (2008)Deca i televizija – globalna perspektiva,Beograd:Clio;
IpsosStrategicMarketing (2015)Analizamedijskog tržišta uSrbiji, Ipsos
MediaCThttp://www.rra.org.rs/uploads/useruploads/PDF/6529Analiza%20
medijskog%20trzista%20u%20Srbiji%20–%20final.pdf10.3.2016.

23Bryant,J.A.(ed.)(2001)Te le vi sion and the Ame ri can fa mily,Routledge.
24Perloff,R.M.Thethirdpersoneffect,in:Me dia ef ects: Advan ces in the ory 

and re se arch,2ndedition(eds.)Bryant,J.andZillmann,D.(2002),London:
LawrenceErlbaumAssociatesPublishers,pp.489–506.
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утрећинислучајевапостојеродитељскаправилаогледању
ТВ.25Добрастратегијазасмањивањенегативногилиштет
ногутицајаТВ јестедародитељизаједносдететомбира
јуемисије,дачестозаједносдететомгледајутелевизијуи
интерпретирају,коментаришуидискутујуосадржајимако
ји се гледају, подучавајући тако дете критичкој рецепцији
изложенихсадржаја.26

Пред мет ис тра жи ва ња

Поштојетелевизијаутицајанмедиј,важнојекаквисупро
граминамењенидеци,далииспуњавајукритеријумеквали
тетнетелевизијеидалимогуподстицајноутицатинањи
ховразвој.Предметовогистраживањабиоједасеутврди
какодецаиродитељиоцењујудечјеТВпрограмеуСрбији,
њихов ква ли тет (колико су поучни, разноврсни, забавни,
интерактивни, васпитнообразовни), ре ле вант ност, при
ме ре ност деци,ин клу зив ност дечјихТВпрограмауСрби
ји (заступљеност социјално маргинализованих група), до
ступ ност и гле да ност (усклађеност термина емитовања

25Strasburger,V.C.,Jordan,A.B.andDonnerstein,E.(2012)Children,Ado
lescents,andtheMedia:HealthEffects,Pe di a tric Cli nics of North Ame ri ca
59(3),pp.533–587;Haines,J.,O’Brien,A.,McDonald,J.,Goldman,R.E.,
EvansSchmidt,M.,Price,S.andTaveras,E.M.(2013)Televisionviewing
and televisions in bedrooms: Perceptions of racial/ethnicminority parents
ofyoungchildren,Jo ur nal of Child and Fa mily Stu di es22(6),pp.749–756.
Valkenburg,P.M.,Krcmar,M.,Peeters,A.L.andMarseille,N.M.(1999)
Developingascaletoassessthreestylesoftelevisionmediation:Instructive
mediation,restrictivemediation,and“socialcoviewing”,Jo ur nal of Bro ad
ca sting & Elec tro nic Me dia,43(1),pp.52–66.

26Baron,M.E.(2000)Theeffectsoftelevisiononchildhealth:implications
andrecommendations,Ar chi ves of Di se a se in Child hood83(4),pp.289–292;
Gentile,D.A.andWalsh,D.A.(2002)Anormativestudyoffamilymedia
habits,Jo ur nal of Ap plied De ve lop men tal Psycho logy23(2),pp.157–178;
Christakis,D.A.,Ebel,B.E.,Rivara,F.P.andZimmerman,F.J.(2004)Te
levision,video,andcomputergameusageinchildrenunder11yearsofage,
The Jo ur nal of pe di a trics145(5),pp.652–656;Dalton,M.A.,AdachiMejia,
A.M.,Longacre,M.R.,TitusErnstoff,L.T.,Gibson, J. J.,Martin,S.K.
andBeach,M.L.(2006)Parentalrulesandmonitoringofchildren’smovie
viewingassociatedwithchildren’sriskforsmokinganddrinking,Pe di a trics
118(5),pp.1932–1942;Strasburger,V.C., Jordan,A.B.andDonnerstein,
E. (2012)Children,Adolescents, and theMedia:HealthEffects,Pe di a tric 
Cli nics of North Ame ri ca59(3),pp.533–587;Strasburger,V.C.,Hogan,M.
J.,Mulligan,D.A.,Ameenuddin,N.,Christakis,D.A.,Cross,C.andMore
no,M.A. (2013)Children, adolescents, and themedia,Pe di a trics 132(5),
pp.958–961;Haines,J.,O’Brien,A.,McDonald,J.,Goldman,R.E.,Evans
Schmidt,M.,Price,S.andTaveras,E.M.(2013)Televisionviewingandte
levisionsinbedrooms:Perceptionsofracial/ethnicminorityparentsofyoung
children,Jo ur nal of Child and Fa mily Stu di es22(6),pp.749–756;Parkes,A.,
Wight,D.,Hunt,K.,Henderson,M.andSargent,J.(2013)Aresexualmedia
exposure,parentalrestrictionsonmediauseandcoviewingTVandDVDs
withparentsandfriendsassociatedwithteenagers’earlysexualbehaviour?,
Jo ur nal of ado le scen ce36(6),pp.1121–1133.
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програма с потребама и навикама деце, који програми и
каналисунајвишегледани),вре ме коједецадневнопрово
деу гледањутелевизије,над зор (прателиродитељидечје
коришћењеТВ,изборемисија);имо гућ ност уна пре ђи ва ња
дечијегТВпрограма.

Ме то до ло ги ја
Овојеексплоративноистраживањемалогобима.Узораксу
чинили458децеузраста9–11годинаи412родитеља(Табе
ла1).Узоракдецејеуједначенпополу,докјеуузоркуроди
тељамајкискоротроструковишенегоочева,штоилуструје
јошувекприсутанобразацпокоме јебригаодециињи
ховомшколовањуискључивомајчинпосао.Узорак је био
пригодан,узетјеиз10школа(4сеоске/приградскеи6град
ских)изнајвећихградовауСрбијисњиховимприградским
насељимаиоколнимселима:Београд(општинеСтариГрад,
Земун,СопотиЈаково),НишиНовиСад(градиопштине
ВетерникиБегеч).

Табела1.Структураузорка
Запотребеистраживањаконструисанисуупитникзароди
теље и упитник за децу и претходно проверени намалом
узорку. У упитницима су комбинована питања отвореног
изатвореногтипаипитањаспетостепеномскаломслага
њаЛикертовог типа.Упитник за родитеље садржао је 15,
а упитник за децу 11 ајтема. Урађена је квантитативна и
квалитативнаобрадаподатака.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња и ди ску си ја

Ре зул та ти ана ли зе деч јих од го во ра
Про сеч но вре ме про ве де но у гле да њу ТВ. Колико деца из
узоркадневнопроводевременаугледањутелевизиједато
јеуТабели2.Половинадецепроцењуједа јето1–2сата,
десетпостодецетрошивишесатидневно,ачетвртинапро
цењуједајетоокополасата.Премадобијенимрезултатима,
девојчицепроводезначајновишевременаугледањуТВод
дечака (п<0.01, χ²=13,168, дф=4).Истраживања указују да
би деци требало ограничити гледање телевизије на најви
ше1–2сатадневно,штојестевремекојесаопштаваполо
винадецеизузорка.Но,спрамовогналазаможемоимати
дозу резерве, не само због тогашто је добијен на основу
изјавадеце, већи збогњиховогузрастаи способностида

Мушки Женски Укупно 
Деца 228 230 458
Родитељи 110 302 412
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ваљанопроценевреме27,штопотврђујеидоставеликиброј
одговоранезнам(12,7%).

Ква ли тет де чи јих ТВ еми си ја. Сви процењивани аспекти
квалитетапрограмасличносуоцењени(Табела3),причему
су нешто боље оцењене занимљивост и забавност емиси
ја,аслабијеадекватносттерминаприказивањаикорисност
емисија.Дветрећинедеце(64,5%)сматрадасуемисијеза
децу на нашим телевизијама добре (41,2%), или изузетно
добре (23,3%),дасуосредњемисли24,9%њих,дасуло
ше7,5%,аизузетнолошесвега3,1%деце.Просечнаоцена
(оценесубилеод1–5)којадајеквалитетдечјихемисијаје
3,77 (сд=0,96).Дечаци показујумањи степен задовољства
ТВсадржајимаоддевојчицаиоваразлика је статистички
значајна на нивоу 0,01 (χ²=18,491, дф=6). Не знамо тачно
шта стоји иза овога, јесу ли дечаци критичнији, или има
мањеемисијакојењимаодговарају.

Табела3.ДечјаоценаквалитетадечјегТВпрограма
попараметрима

При ме ре ност про гра ма ко ји де ца гле да ју. Половина деце
(56,4%)највише волида гледа емисије из дечијег програ
ма (Табела4), алидругаполовинанеселективногледасве
штоседаје(20,9%),илионоштогледајуиодраслиукућани
(22,8%),штојевеликимделомнеподеснозањиховузраст.
Кадасепогледајуродитељскиодговоривидиседајезнатно
мањибројродитељасвестандаимдецагледајусвештосе
дајенателевизији(8%).

27Иакоучемереуразличитимпредметима,достареткоушколидецаима
ју прилику да се вежбају у процени различитих величина (количине,
даљине,дужине,трајања).

Одговори Проценат
Око пола сата дневно 24,1
1–2 сата дневно 52,9
2–5 сати дневно 9,0
Више од 5 сати дневно 1,3
Не знам 12,7

Параметри квалитета програма Просечна оцена
Адекватност термина емисија 3,31
Корисност емисија 3,39
Бројност и разноврсност емисија 3,48
Занимљивост 3,74
Забавност емисија 3,93

Табела2.ПросечновремекоједецадневнопроведуугледањуТВ
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Табела4.Штадецагледајунателевизији
Децаизсеоскеиприградскесрединезначајночешћеодде
цеизградскесрединенателевизијипратесвештопратеи
остали укућани (п<0,01, χ²=9,968, дф=2). Овакав налаз је
добијениудругимистраживањима.

На ко јој те ле ви зи ји је нај бо љи деч ји про грам. Гласови су
се расули, ниједна од телевизија није добила значајно ве
ћи број гласова. Најбољи дечји програм, према суду ис
питаника, јесте на телевизијамаNic ke lo deon (17,5%), B92
(14,4%),Mi ni max(13,5%)иUl tra(12,9%).Интересантноје
дајеиустудијиКалвераисарадника(2001)Nic ke lo deonбио
омиљениканал.

Ко је еми си је де ца нај ви ше во ле да гле да ју.Највећибројде
ценајвишеволидагледацртанефилмове(43,7%)итинеј
џерске серије (20,7%). Преостала трећина воли спортске
емисије(9%),дечјенеанимиранеемисије(6,4%),емисијео
природииживотињама(6,2%),емисијезаодрасле(турске
серије,музичкетакмичарскеемисије,домаћеигранесерије
ифилмове – 3,6%), дечје филмове (3,1%), квизове (1,8%)
икомедије(0,5%).Одсвихемисија,најомиљенијијецрта
нифилм„СунђерБобКоцкалоне”,којегнаводи51%деце,а
следега„Штрумфови”,„ПингвинисаМадагаскара”и„Кунг
фуПанда”.

Ро ди тељ ски над зор деч јег гле да ња те ле ви зи је.Премаодго
воримадеце,родитељиунајвећембројуслучајеваневоде
рачунао томекојеће емисиједете гледатинаТВ (Табела
5).Четирипетинедеценаводидасâмобираштаћегледати
нателевизији,што јасноуказуједанајвећибројродитеља
неразговарасасвојомдецомоизборуТВемисија,штада
гледајуизашто,штонедајемогућностзаразвојкритичке
рецепције,аистовременоинедоприносиосамостаљивању
дететасхваћеномкаоразвијањезрелеикритичнеличности,
способнедасамосталноизаснованопроцењујевредности
које јој се нуде. Овако висок проценат деце узраста 9–11
годинакојасамаодлучујуштаћегледатинаТВговориио

Ставка Проценат
Ја бирам емисије које ћу гледати 78,1
Заједно одлучујемо 17,9
Родитељи бирају за мене 4,0

Табела5.Коодлучујештаћедетегледатинателевизији

Ставке Проценат
Највише волим емисије из дечјег програма 56,4
Гледам све што се даје на ТВ 20,9
Гледам оно што гледају и остали укућани 22,8
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томедајетелевизијаувеликомбројукућанекритичкипри
хваћенаиданепостојидовољноразвијенасвестродитеља
оњеноммогућемлошемутицајунадецу.

Деч ји пред ло зи за уна пре ђи ва ње деч јих ТВ про гра ма.Деца
најчешћенаводедабиволеладаутелевизијскимпрограми
маимавишеквизова(великибројпредлажеувођење„Сла
галице”задецу),интерактивнихемисијаукојимаучествују
деца–гледаоци и такмичења.Поред тога, наводе да је по
требновишеемисијаонауци(„вишеемисијасексперимен
тима”),оприроди,животињама,спортуиздравимначинима
животадеце(исучешћемдеце),оуметности,путовањима
иупознавањуразличитихкултура. Једанбројдеценаводи
дабиволеодагледасадржајекојииммогупомоћиуизради
домаћихзадатакаииспуњавањуосталихшколскихобавеза.
Некадецамиследабитребалодапрограмиосликавајунаш
начинживотаикажуданедостаједечјихТВпрограмана
српскомјезику.ОноштовећинадецепомињејестеданаТВ
каналимаимапревишерепризирањаидабиволелидаима
вишеновихемисија.

Ре зул та ти ана ли зе ро ди тељ ских од го во ра

Гле да ност ТВ еми си ја за де цу.Трећинародитеља (31,8%)
често гледа ТВ емисије намењене деци, друга трећина то
чинипонекад(39,5%),атрећутрећинучинеониродитељи
којиреткогледају(14,5%),увекгледају(11,1%)илиникада
негледају(2,8%)телевизијскеемисијезадецу.

Ко ли ко де ца гле да ју ТВ.Тричетвртине(77%)родитељана
водидањиховадецапратепрограменанекојодтелевизија
инајчешћенаводедајетотелевизијаУл тра(16,5%),РТС
(12,5%),Nic ke lo deon иMi ni max (по 10,4%), B92 (8,5%) и
Happy(8,2%).Премавластитојизјави,медијскенавикесвог
детета не зна 10,9% родитеља, а 7%изјављује да дете не
прати ТВ програм. Две трећине родитеља (62,7%) проце
њуједањиховодетепроведедневно1–2сатагледајућиТВ
програме,15,5%родитељанаводи2–5сатидневно,2,4%на
водипреко5 сатидневнои12,6%наводидањиховадеца
гледајутелевизијудополасатадневно(осталисуодговори
„не знам”).Деца родитеља са вишимобразовањем, према
резултатима,проводемањевременаугледањуТВоддеце
родитељаснижимобразовањем,та јеразлика„наивици”
значајности(п=0,056,χ²=18,680,дф=10),штојеускладус
резултатимадругихистраживања28.

28Strasburger,V.C.,Jordan,A.B.andDonnerstein,E.(2012)Children,Ado
lescents,andtheMedia:HealthEffects,Pe di a tric Cli nics of North Ame ri ca
59(3),pp.533–587.
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Родитељи процењују да деца проводе значајно више вре
менаиспредТВнегоштопроизлазипремадечјимизјавама
(п<0,01,χ²=68,401,дф=5).Удругимистраживањимасисте
матскиседобијаоналаздародитељимиследадецамање
временатрошенагледањетелевизијскогпрограманегошто
самадецаизјављују.Могућеобјашњењезаовајрезултатје
стедадецаунашемузоркунисудовољновештаупроцени
времена,илидадајусоцијалноочекиваниодговор(прикри
вајуилисмањујувремекојезаистапроводегледајућиТВ).

Ква ли тет ТВ про гра ма за де цу.Већинародитељаизузорка
није задовољнаквалитетомТВпрограма задецу. За свега
14,6%родитељаонисудобри(12,1%),илиизузетнодобри
(2,5%),40%сматрадасуосредњи,анегативноихоцењује
45,2%,одтога16,2%каоизузетнолоше,а29%каолоше.
Просечнаоценаквалитетапрограмапопараметримаје2,62
(сд<1,16засве)што,такође,потврђујеовуоцену(Табела6).

Родитељивишегобразовногнивоазначајномањесузадо
вољниквалитетомдечјегТВпрограмауодносународите
љенижегобразовногнивоа(п<0.01,χ²=27,875,дф=8).Роди
тељивишегобразовногнивоапоказујузначајновећистепен
незадовољства примереношћу ТВ програма друштвеним
околностимаукојимадецаживе(п<0,01,χ²=21,860,дф=8).
Ставовидецеиродитеља значајно се разликују упогледу
оценеквалитетадечјегТВпрограма,премадобијенимнала
зимадецасумногозадовољнијапрограмомнегородитељи
(п<0,01,χ²=257,588,дф=5).

Табела6.РодитељскаоценаквалитетадечјегТВпрограма
попараметрима

Родитељско незадовољство квалитетом дечјег ТВ програ
мавидисеиуњиховимодговоримакадаимјетраженода
опишу дечји ТВ програм једном речју. Већи је проценат
негативних(52,7%)негопозитивниходредница(47%)(Та
бела 7). Када су родитељи сами наводили одреднице, оне
субилесвенегативне:заглупљујући,празан,несадржајан,

Параметри квалитета програма Проценат

Бројност и разноврсност ТВ емисија 2,72
Важност садржаја за дечји развој 2,72
Инклузивност програма 2,65
Примереност узрасту и искуству деце 2,58
Адекватност термина приказивања 2,53
Комуникација са децом 2,53
Вредности које се промовишу 2,51
Примереност социокултурном контексту 2,48
Квалитет садржаја 2,39
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сиромашан, оскудан, катастрофалан, брдо реклама, пре
вазиђен, неорганизован, неквалитетан, досада, бесциљан
и несврсисходан. Трећина родитеља описује програм као
доминантнонасилан.

Ро ди тељ ска про це на ути ца ја ко ји те ле ви зи ја има на де цу.
ПознатипсихологЏеромСингер[JeromeSinger]сликовито
јерекао:„Кадабистедошликућиинашлистранцакакоучи
вашудецудаударајуједнодругопесницама,илипокуша
вадаимпродаразличитенедозвољенесупстанце,избацили
бисте гаправоизкуће, али, евовас,долазитекући,ТВ је
укључен, а виине размислите двапута о томе.”29 Бројна
истраживања су потврдила овајСингеров став и показала
дародитељипотцењујуутицајмедијанањиховудецу.На
шиналазисуслични,родитељипроцењујуутицај телеви
зије као средњи (просечна оцена 3,01 на скали од 1–5), а
дветрећинеродитеља(64,7%)ниједовољносвесноутицаја
којителевизијаиманањиховудецу(Табела8).Акородите
љинисусвеснимогућеглошегутицајаТВнадецу,ондаје
логично заштомалибројњих заистапратии контролише
штаиколикодецагледају,гледаТВзаједносадететомиак
тивномупосредујесадржајекојисеприказују,штоједобра
превентивалошегутицајамедија.

Табела7.РодитељскиописквалитетадечјегТВпрограма

Табела8.Родитељскапроценаутицајателевизијенањиховудецу

29<http://www.angelfire.com/ms/MediaLiteracy/TVQuotes.html>30.3.2016.

Одредница Проценат
Насилан 30,3
Забаван 22,9
Дангубљење 17,0
Образовни 13,3
Користан 10,8
Друго 5,4

Колики утицај има ТВ децу? Проценат
1 – нема утицаја 8.6
2 – мали је утицај 22.9
3 – средње утиче 33.2
4 – много утиче 29.2
5 – веома много утиче 6.1

Ко одлучује шта ће дете гледати на ТВ? Проценат
Не бирам детету шта ће гледати, али пратим шта гледа 57,8
Дете само бира шта ће гледати 21,4
Пратим шта дете воли, па му то пуштамо да гледа 10,8
Ја бирам емисије које ће дете гледати на телевизији 7,2
Неко други одлучује 1,9

Табела9.РодитељсковиђењеизбораТВпрограма
којићедетегледати
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Над зор над деч јим гле да њем ТВ. Иунашемистраживању
потврђеноједародитељипрецењујувластитиувидудете
товемедијскенавике.Тричетвртинедецеизјављуједасами
бирајуТВпрограм,атоистотврдисвега21,4%родитеља
(Табела 9).И деца и родитељи из приградских и сеоских
срединачешћенаводедадетесамобирасадржајекојегледа,
докдецаиродитељиизградскихсрединачешћенаводеда
родитељипреговарајусдецомотомештаћегледати.

Иакоскоро70%родитељаизјављуједапратиштадетегле
да,око40%њихнијесигурно(33,4%)илинезна(5,3%)које
емисијењеговодетеволидагледанаТВ(Табела10).Ипак,
добардеородитеља(44,3%)знадаједететоваомиљенаеми
сијацртанифилм„СунђерБобКоцкалоне”, а затимнаво
де„ПричеизНепричаве”(17,2%)и„Штрумфове”(10,9%).
Пооцениродитељаизсеоскихиприградскихсредина,деца
највишегледајуцртанефилмове,докродитељиизградских
срединанаводедадецагледајуразноврснијипрограм(доку
ментарнипрограм,образовни,спортски,итд).Дародитељи
незнајутачноштадецагледајунаТВ,видисеиизналаза
дадецазначајночешћенаводедагледајусвештоседајена
ТВ,илионоштогледајуиосталиукући,негоштотоприме
ћујуродитељи(п<0,01,χ²=88,134,дф=5).Разликујусеиро
дитељскаидечјапроценаТВканалакојииманајбољидечји
програм(Табела11).

Ставке Проценат
Дечји програм 53.9
Оно што гледамо и ми остали укућани 20.2
Све што се даје на ТВ 8.3
Не знам шта воли да гледа 2.8
Остало и недостаје одговор 14.9

ТВ канал % деца % родитељи
Nickelodeon 20,1 4,6
Happy 20,0 7,6
B92 15,2 6,8
Минимакс 12,9 11,7
РТС 11,3 24,3
Ултра 11,1 1,6
Дизни 9,5 3,5
РТ Војводина 0,3 2,7
Канал Д – 0,5
Pinkkids – 0,3

Табела10.КојипрограмдецаволедагледајунаТВ
премамишљењуродитеља

Табела11.РодитељскаидечјаоценаТВканалакојиимајунајбољи
дечјипрограм;Наведенисуканаликодкојихјенајвећаразлика.
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Ин клу зив ност деч јих про гра ма.Удечјимемисијамавеома
реткосесрећуликовикојиприпадајудруштвеномаргина
лизованимгрупама,просечнаоценаовогаспектаје2,29(1
означававеомареткопојављивање,а5веомачесто).Утом
реткомпојављивањучешћесесрећуособесасела(2,72)и
изекономскиугроженихпородица(2,52),знатноређепри
падници националних мањина и етничких група (2,20), а
најређе од свих особе са сметњама у развоју (1,65, за све
случајевесд<1,14).Овоотвараозбиљнопитањеваспитава
њадецеудухунедискриминацијеитолеранције,јертелеви
зијаобликујеставове,навикеиживотнистилдецеиомла
динекакодиректнимиексплицитнимтакоииндиректними
имплицитнимпорукама,па„белине”,тојест,изостављање
одређенихдруштвенихкатегоријашаљеиндиректну,алија
снупорукудециимладимакаквотребадабудеместотих
категоријаграђанаудруштву.

Ро ди тељ ски пред ло зи за уна пре ђи ва ње деч јих ТВ про гра ма.
Овиодговорисусераспршилипоразличитимкатегоријама,
ододговорадасветребапроменити(10,7%)доодговорада
треба поправити квалитет садржаја (20,8%), разноврсност
(17,6%)ипримереност(17,6%)програма,апосебноњегов
васпитнообразовни значај (22,9%). Многи родитељи на
водедасудечјипрограмипрепунинасиља,комерцијалног
садржаја(реклама)иданисупримеренидечјемузрасту.Ро
дитељиидецаизприградскихисеоскихсрединазначајно
бољеоцењујубројностиразноврсностдечјегТВпрограма
одродитељаидецеизградскесредине,итаразликајеста
тистичкизначајнананивоу0,01(χ²=28,774,дф=4).Они,за
разлику од узорка из градске средине, сматрају да су нај
боље телевизије оне са националном фреквенцијом, а не
кабловске(п<0,01,χ²=58,753,дф=10).

Свиродитељисматарајудабитребалозначајнопоправити
васпитнообразовнипотенцијалдечјегТВпрограма.Наво
дедајепотребновишенаучнообразовнихемисијакојесу
прилагођенесавременомконтекстуинепредстављајусамо
репризенекихранијеснимљенихемисија.Већинародите
љасматрадасустаредечијеемисије(„Музичкитобоган”,
„Фазони и форе”, „Метла без дршке”, „Чаробни аутобус”,
итд.) најквалитетније и најсадржајније и да имају највећи
васпитнообразовнипотенцијал,алиистичудасупотребни
исавремени,продукцијскибољидечјипрограми.Једанброј
родитељасматрадасутерминиукојимасеприказујудечје
емисијепречестонеусклађениснавикамаипотребамадеце,
тедасенекеемисиједајупрекасноноћу.

Међу родитељским предлозима су интерактивне емисије,
квизови,емисијеукојимаћеучествоватиидецаиродитељи,
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којемогубититакмичарскогтипа,емисијеоздравимначи
нимаживотаиовредностима,каоштосутолеранцијаипо
штовањестаријих.Родитељиистичувредностлокалнихте
левизија,јеронеприказујудогађајеизлокалнесредине,ин
формативнесуиприлагођенеконтекстуукомедетерасте.

За кљу чак

Највећидеорезултатакојесмодобилиуовомистражива
њу потврђује налазе других (страних) истраживања.Деца
некритичкигледајуразличитесадржајенателевизији,нај
чешћебезродитељскогувидаибезкућнихправилаогле
дањуТВ.Изналазаможесезакључитидавећинародитеља
не разговара са децом о избору програма и да заједничко
гледањeТВузродитељскопосредовањесадржајанијечеста
пракса,иакојетоважнастратегијазасмањењенегативног
утицајаТВнадецу.Уистраживањусмодобилиитода,у
односу на родитељске одговоре, деца процењују да краће
гледајуТВ,штојесупротноналазимадругихистраживања.
Далисудецаневештаупроценитрајањасвојихактивно
сти,илисвесноумањујувремепроведенопредТВ,или је
нештотрећеупитањунезнамотачно.Налазипредстављају
подлогузадаљеистраживањеовогфеномена.

Скоро половина деце неселективно гледа различите садр
жаје наТВ, а родитељи наводе да углавном гледају дечји
програм. Квалитетом телевизије значајно су задовољнија
деца него родитељи. Родитељи вишег образовног нивоа и
из градске средине мање су задовољни квалитетом дечјег
ТВпрограма.Децаизприградскихисеоскихсрединаима
јумањерестрикцијаугледањуТВпрограма.Дветрећине
родитеља из узорка нема јасну свест омоћи телевизије и
значајнопотцењујуњенутицајнадецу.Изгледадаиовде
делује„ефекаттрећеособе”(даиадолесцентииродитељи
мисле дамедији утичу на све остале сем нањих саме) и
дазбогтогародитељинемајудовољанувидудечјиначин
коришћењателевизијеимањегаконтролишу.

Омиљенаемисијапрекополовинедецеизузоркајесуцрта
нифилмови.И деца и родитељи наводе као веома квали
тетнеемисијестаријепроизводњеисматрајудајепотреб
новишеемисијасавременепродукцијекојећесадржајеми
формомбитисличнетимстаримдобримемисијама.Дечји
програмиобилујунасилнимсадржајимаинајслабијатачка,
помишљењудецеиродитеља, јестенедовољанваспитно
образовни карактер, као и инклузивност, јер су веомама
ло заступљени припадници социјално маргинализованих
група.
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Добијениналазиуказујудајепотребноозбиљноунапреди
тидечијеТВпрограмеуСрбијиизначајновишесепозаба
витиутицајеммедијанадецуиадолесценте,посебнозбог
свевећегпросторакојемедијиимајууживоту,апосебноу
животимадецеимладих,којиспадајууњиховенајвећеко
риснике.Многестранеимајуобавезудасеовимпитањем
систематскиистудиознобаве:креаториТВпрограма,шко
ла, наставници, психолози, педијатри, индустрија забаве,
влададржаве,апресвихродитељи.Родитељибисеморали
упитати:КоликочестогледамТВзаједносадететом?Дали
гаупућујемкакодабираТВпрограм?Коликочесторазго
варамоосадржајуемисиједокјегледамо?Коликочестоди
скутујемоопрограмукојисмоуправогледалиилиштаби
требалогледати?Свестоважностипроучавањаипраћења
медијских навика деце и адолесцената јесте, несумњиво,
кључникоракутрагањузарешењимакојимаћесенегатив
ниипотенцијалноштетниутицајителевизијесмањитиили
елиминисати.
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Abstract

There is no research inSerbia aboutmediahabits of childrenor the
qualityofTVprogramsforchildren.This researchwasdoneon458
childrenaged911,and412parentsfromfourtownsinbothsuburban
and rural areas in Serbia. Most results concur with the findings of
foreign researches.Themain results are: almost half of the children
are unselective when watching different programs on TV, usually
without parental knowledge or guidance; children are significantly
more satisfied with the quality of television programs than parents
whiletheparentsthinkthatthequalityisaverage;twothirdsofparents
significantlyunderestimatetheinfluenceofTVprogramsonchildren;
programsforchildrencontainalotofviolence;bothchildrenandparents
thinkthattheworstpartaboutprogramsforchildrenisthattheyarenot
educationalorinclusive(verylowrateofsociallydisadvantagedgroups
intheseprograms).TheresultsalsoshowthatTVprogramsforchildren
inSerbiahavetobesignificantlyimprovedandthattheinfluenceofTV

programsonchildrenandadolescentshastobeaddressed.

Keywords: impact of television, quality of TV program for children, 
children, parents and media
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