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ПРЕДГОВОР

На таласима текуће научнотехнолошке, као првенствено информационе револуције, у комуникационој пракси човека дешавају се промене до
сада невиђене по опсегу, захватности, радикалности и последицама које
изазивају на индивидуалном и друштвеном плану људске егзистенције. Те
промене најбелоданије се манифестују у готово потпуној релативизацији простора и времена, стварности и виртуелности, истине и привида у
људским интеракцијама, захваљујући до краја изведеној пролиферацији и
конвергенцији традиционалних масовних медија и експлозивном развоју
тек „јуче” насталог новог медија – интернета, који својим мултимедијским
потенцијалима већ постаје својеврсни унимедиј и, последично, метамедиј.
Стога је у савремености све више емпиријских истраживања и теоријских концептуализација фокусираних на узроке, садржај и последице
ових промена. Сведоци смо умножавања различитих научних приступа у
којима се нуди мноштво одговора на питања проистеклих из потпуно измењених медијских а тиме, неизбежно, и друштвених услова који омеђују
комуникациону праксу човека на почетку трећег миленијума. Новонастали појмови као што су нови медиј, друштвена мрежа, социјални медиј, лажни идентитет, инфлуенсер, деконструкција стварности, хипертекст, итд.
тумаче се и интерпретирају на различите начине, (не)критички усвајају и
користе са подразумевајућим значењем.
То је, донекле, и разумљиво јер свака нова појава у друштвеном животу, пре него што је у потпуности истражена и објашњена, мора да буде именована, а свако почетно именовање је често колоквијално и у семантичком
смислу неконзистентно са већ прихваћеним значењем појмова који су у
вези са њом. Али, ако је оваква семантичка колоквијалност нешто здраворазумски схватљиво у оквирима предметне профилисаности наука које
комуницирању приступају као проблему секундарног значаја у њиховом
хеуристичком фокусу, никако не може бити прихваћена у комуниколошком научном оквиру. То се посебно односи на оне појаве који су од кључног значаја за успостављање таксонимијског кода својственог овој науци,
дакле појмовно-категоријалног апарата који омогућава истраживачима
комуницирања да се међусобно разумеју, тј. да сваки појам категоријалног
значаја за њих има реалтивно фиксирано значење.
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Наслов ове књиге, Од знака до хипертекста, указује на то да су се
аутори, бавећи се и новим феноменима у комуникационој пракси човека,
вратили почетку, знаку као основној јединици комуницирања, са телеолошком мотивацијом да у комуникологији до сада неупитно разграничење
појмова – субјект/и комуницирања, садржај комуницирања и посредници
у комуницирању – задрже и у потпуно измењеним медијским условима.
Нову медијску и, шире, комуникациону праксу није могуће истраживати
и објашњавати без одговора на кључно питање за којим комуникологија
трага: Како људи комуницирају? А одговор на питање како људи комуницирају данас захтева објашњење како су комуницирали од настанка човека,
свесног и друштвеног бића „осуђеног” на комуницирање. Тим пре што је
књига написана по социоантрополошком херменеутичком кључу, којим
се отварају „врата” промишљања комуницирања као искључиво људског
својства. Препуштајући је рецепцији читалаца, овакав приступ, као и све
што је у њој написано, подложни су, разуме се, критичком преиспитивању
и вредновању.
Аутори
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