
Други разред  

Српски језик 

Модул 6: Медији 

Наставне јединице:  Радио – развој кроз историју 

    Врсте радио-емисија 

Контакт за консултације:   draganatrivakovic@gmail.com  

Смјернице за рад 

 Пажљиво прочитај текстове, а потом запиши најважније информације у свеску. Научи ново 

градиво служећи се овим материјалима и уџбеником Медијска комуникација. 

РАДИО – РАЗВОЈ КРОЗ ИСТОРИЈУ 

Бежична комуникација била је услов за развој радиофоније. Усавршавањем Теслиног преноса сигнала 

бежичним путем почетком 20. вијека стекли су се услови да већ 1921. године у Сједињеним Америчким 

Државама почне да функционише први радио-одашиљач чиме је започео да се развија радио-програм. У 

Европи је развој спорији због Првог свјетског рата. Ипак, између 1926. и 1926. у већини европских 

земаља почело је радијско емитовање музике и говора. Радијско изражајно средство је звук, тј. глас. 

Радио је представљао средство за забаву и зараду, али и моћан инструмент за остваривање културног, 

образовног и политичког утицаја на публику.  

Радио Загреб је прва радио-страница у Краљевини СХС и почео је са радом 15. маја 1926. Редовни 

радио-програм у Београду почиње са емитовањем 1929. г. (прво пробно емитовање у Београду било је 

1924). 

У Другом свјетском рату радио има политизован садржај и изразито пропагандно дјеловање. 

Радио-програм данас емитује се 24 сата. Представља уређен систем програма и емисија. Радио-програми 

дијеле се на: информативне, музичке, економско-пропагандне, политичке, културне, спортске, 

образовне итд. 

Услов да би радио-програм могао функционисати јесте постојање радио-станице, а то је систем који се 

састоји од одашиљача, пријемника, антенског стуба и помоћних уређаја. 

Погледај снимке:  https://www.youtube.com/watch?v=a_QIuN2IS5c  
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https://www.youtube.com/watch?v=r9rv3h8VcKA  

ВРСТЕ РАДИО-ЕМИСИЈА 

САВРЕМЕНИ РАДИО ЕМИТУЈЕ УРЕЂЕНИ СИСТЕМ ПРОГРАМА И ЕМИСИЈА. 

Под радио-програмом подразумијевају се тематски слични програмски садржаји снимљени и спремни 

за емитовање. Радио-програм у најширем смислу дијели се на: информативни, образовни, културни, 

политички, музички, забавни, дјечји, економско-пропагандни итд.  

Сваки радио-програм се састоји од својих мањих дијелова. То су радио-емисије.  

Информативни радио-програм обично има емисије као што су: вијести, новости, дневник, преглед дана, 

хроника; образовни радио-програм има радио-емисије: занимљива географија, екологија, свијет 

рачунара итд. 
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