
 

ЖУРНАЛИЗАМ РАЗАРАЧ ЧОВЕЧАНСТВА 

И НОВИНСТВО СА НАЈМАЊОМ МЕРОМ ЖУРНАЛИЗМА, 1936. 

 

Садржај 
 
Уводна реч 

ПРВИ ДЕО: ЖУРНАЛИЗАМ РАЗАРАЧ ЧОВЕЧАНСТВА 

Прва глава 
 

Квантитета журнализма 
 
Друга глава 
 

Битне квалитативне карактеристике журнализма 
 
Трећа глава 
 

Журнализам против морала 
 

А. Шта је морал 
 
B. „Природне“ запреке при стварању моралног живота 
 
C. Појединачни и заједнички акти људски и њихови удели у стварању моралног односа између људи 
 
D. Журнализам против моралног живота 

 
1) Журналостичка новост у моралном погледу 
 
2) Журналистичка мешавина у моралном погледу 
 
3) Журналистичка сензација у моралном погледу 
 
4) Профит као интересни покретач журнализма 
 
5) Примери екстремне моралне наказности журнализма 
 



 
6) Ко носи моралну одговорност за журнализам 

 
Четврта глава 
 

Журнализам против религије 
 
Пета глава 
 

Журнализам против чистог ума 
 

А. Разум и ум 
 
B. Идеје уопште и систем трансценденталних идеја 
 
C. Природна дијалектика идеја 
 
D. О употреби идеја чистог ума 
 
Е. Дисциплина чистог ума 
 
F. Журнализам против чистог ума 

 
Шеста глава 
 

Журнализам против правилног развитка психичког живота 
 

А. Основна правила и појаве психичког живота 
 
B. Шта унапређује природни развитак психичког живота, а шта га кочи 
 
C. Журнализам против нормалног психичког живота 

 
Седма глава 
 

Журнализам против духа 
 

А. Шта је дух 
 
B. Дух уметности и дух науке 
 
C. Односи између духа и емпиричког света 
 
D. Журнализам против духа 
 



 
E. Журнализам против духа науке 
 
F. Примери журналистичке противдуховне речи 
 
G. Журнализам против националног духа 
 
H. Журналистичка професија 

  
Осма глава 
 

Журнализам против уметности 
 

А. Шта је уметност 
 
B. Уметност и природа 
 
C. Услови живота уметности 
 
D. Журнализам против уметности 

 
1) Журнализам разарач уметничке фантазије 
 
2) Уметност речи под утицајем журнализма 
 
3) Журналистичка литература 
 
4) Слава уметникова у журналистичком свету 

 
Девета глава 
 

Журнализам против сваког друштвеног реда 
 

А. Општи изводи 
 
B. Журнализам против демократије 
 
C. Журнализам у служби и против капитализма 
 
D. Журнализам против социјалистичког друштвеног поретка 
 

 
Десета глава 
 

Журнализам и рат 
 



 
Једанаеста глава 
 

Ногомет и филм, два мезимчета журнализма 
 

1) Ногомет 
 
2) Филм 

 
Дванаеста глава 
 

Скица биогенетске историје журналистике 
 

ДРУГИ ДЕО: НОВИНСТВО СА НАЈМАЊОМ МЕРОМ ЖУРНАЛИЗМА 

Тринаеста глава 
 

О слободи мишљења и о јавном мнењу 
 
Четрнаеста глава 
 

Јавна добра која треба законски заштитити од природно злих могућности журнализма 
 
Петнаеста глава 
 

Предлог закона за морално и духовно уређење новинства 
 
Шеснаеста глава 
 

Површности и погрешке у досадашњим основним јуристичким дефиницијама о штампи 
 
Седамнаеста глава 
 

Завршна реч 
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