
НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО

БИЛТЕН бр.49
април, 2022

Стр. 2 - 7

НОВИНАРИТЕ ФРИЛЕНСЕРИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ СООЧУВААТ 
СО НЕРЕШЕН СТАТУС И БРОЈНИ ПРЕДИЗВИЦИ

Здравственото и пензиското 
осигурување паѓа на нивни товар 

поради што многумина се принудени да 
се снаоѓаат стекнување на тие права  

Сива зона додека 
работат, 

социјални 
случаи како 
пензионери  Пишува: Сашко Димовски



ИМПРЕСУМ
Издава: 

Самостоен синдикат 
на новинари 

и медиумски работници
Рајко Жинзифов 22, 

1000 Скопје
Телефон: 

+389 2 2671 201
Електронска пошта: 
ssnm.info@gmail.com 

           Уредник: 
Теодора Цветковска

Публикацијата 
„Новинарството како јавно 
добро“ е дел од проектот 

„Синдикатите за фер 
закрепнување“ финансиран 
од Европската Унија, а во 

партнерство со Европската 
федерација на новинари.

Ставовите и коментарите 
во публикацијата се 

одговорност на ССНМ и не 
ги изразуваат ставовите и 
мислењата на Европската 

Унија и на Европската 
федерација на новинари. 

2

Фриленсерството доживу-
ва планетарна ескпанзија, 
но секаде не се доживува 

исто, како на пример во Македо-
нија. Статусот на фриленсерите 
или слободните соработници или, 
ако сакате, независните професио-
налци е незавиден и безличен од 
аспект на нивните права и обвр-
ски. Терминот фриленсер честопа-
ти се поистоветува со хонорарец, 
меѓутоа колку се слични толку се 
и различни. И тоа најдобро го зна-
ат и го чувствуваат на своја кожа 
оние во пракса. Но, најдобар опис 
за обете категории во суштина, 
на крајот на краиштата, дава фо-
торепортерот Боро Грданоски кој 
ќе рече „како пензионери ќе бидат 
социјални случаи“. Ова, се разби-
ра, доколку не искористат некоја 
од опциите во текот на нивниот 
работен век за пензиско осигуру-
вање, а ништо помалку важно не е 
ниту здравственото. Оттука е ва-
жно, конечно, да почне да се раз-
мислува за решавање на статусот 
на тие лица.     

Фриленсери најмногу се раз-
ликуваат од хонорарците по 
однос на работното време, сре-
дината од која можат да ги испо-
рачуваат своите обврски и слобо-
дата. Фриленсерите извршуваат 
работа по договор за одредена 
компанија, во нашиот случај ме-
диум, но не се вработени во него. 
За разлика од хонорарците, фри-
ленсерите немаат фиксно работ-
но време, но имаат рокови за ре-
ализација на тема, анализа или 
истражување. Главно работат од 
дома и бираат на кои проекти 
ќе се „закачат“. Таква категорија 
на лица има меѓу програмерите, 
дизајнери и други ИТ стручњаци, 
онлајн наставници и професори, 
уметници, креативци, писатели, 
меѓутоа незанемарлив е нивни-
от број меѓу новинарите, фото-
репортерите, снимателите, по-
точно во индуструјата на вести. 
Своите услуги ги нудат преку 
посредници, претходно стекнати 
познанства и контакти или преку 
дигитални платформи со мили-
они регистрирани корисници од 
целиот свет.
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Во насока на експанзијата на 
фриленсерството беше и панде-
мијата на ковид-19 која две го-
дини го блокира светот. Мерките 
што беа донесени од Светската 
здравствена организација (СЗО) 
и широко прифатени од владите 
покажаа дека и работата од да-
лечина е можна и ништо помалку 
ефективна и ефикасна како и 
осумчасовниот дневен престој во 
канцеларија. И таквиот модел се 
очекува да биде уште пораспрос-
транет и поприфатен во иднина 
во медиумите, со технолошкиот 
развој и нивната трансформација 
во дигиталниот свет која е длабо-
ко навлезена.

Искуствата на фрилсенсерите 
во медиумскиот сектор  се раз-
лични и зависат од позицијата. 
Заеднички е, сепак, дека држава-
та не посветува внимание на нив. 

НЕСИГУРНОСТ И ОТСУСТВО 
НА ЗАШТИТА

Боро Грданоски е професи-
онален фоторепортер со деце-
ниско искуство и присутност на 
медиумската сцена. Работел и сè 
уште работи за македонски меди-
уми, но долги години соработува 
и со водечките светски агенции. 
Разликата меѓу фриленсерството 
во Македонија и во светот, вели 
тој, е неспоредлива. Според него, 
има колеги кои се фокусирани 
само на фриленсерство, меѓутоа 
ја нагласува несигурноста и от-
суството на заштита за таквите 
лица. 

„Многу често луѓето немаат 
здравствено осигурување. Ако не 
дај боже им затреба за било што, 
мораат самите да ги поднесат 
трошоците. За да се избегнат так-
ви ситуации, некои бараат разно-
разни начини за решавање на тој 
тој со фиктивни вработувања кај 
блиски лица со правни субјекти 
за да можат да го остварат тоа 
право. За пензиско осигурување 
да не говорам. Како пензионери, 
би биле социјални случаи“, вели 
Грданоски.

Грданоски, докрај, не се согла-
сува со флексилноста на работно-
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то време и слободата што фрилен-
серите честопати ги истакнуваат 
како адути. 

„Ја разбирам флексибилноста 
на фриленсерите кои можат да ра-
ботат повеќе работи одеднаш, да 
работат на повеќе проекти или за 
повеќе работодавачи, ако тие нема-
ат против тоа. Но, флексибилноста 
може да се постигне и во една ра-
ботна средина, со заснован работен 
однос, со добра организација и од-
лично познавање на медиумската 
сфера. Затоа работодавачите треба 
добро да ја познаваат медиумската 
фела за нашата работа. Не е само 
она „дојди во 07 часот, оди си во 
15 часот“ и завршил денот. Да, така 
денот ќе заврши во други сфери, но 
не и во медиумите, бидејќи настан 
може да се јави и попладне и наве-
чер. Што правиме тогаш?“, коменти-
ра Грданоски.

Тој смета дека од фриленсер-
ство, само по себе, тешко може да 
се живее само од тоа, има малкуми-
на кои можат да имаат две или три, 
финансиски, квалитетни „тезги“, па 
затоа честопати фоторепортерите 
се принудени да сликаат свадби, 
крштевки, натпревари и настани 
од секаков карактер. Апелира да се 
регулира нивниот статус и да има 
бенефиции, како што е случај во 
дејностите култура и уметност, на 
пример, во кои лицата имаат ужи-
вања во делот на оданочување и 
плаќање на данок.

„Да не говорам за кражбите на 
авторски права. Ги има многу, осо-
бено во делот на фоторгафиите, 
но, за жал, малкумина се решаваат 

за судски спорови поради цената 
на чинење на процесот. Мене, лич-
но, ме плаши денот кога ќе дојдат 
странци и ќе речат „ајде повелете 
да платите или казна“. Има такви 

Фоторепортерот Боро Грданоски смета дека од 
фриленсерство, само по себе, тешко може да се 
живее само од тоа, има малкумина кои можат 

да имаат две или три, финансиски, квалитетни 
„тезги“, па затоа честопати фоторепортерите 

се принудени да сликаат свадби, крштевки, 
натпревари и настани од секаков карактер

софтверски куќи, пред 
сè, во Швајцарија кои 
следат кои и чии фото-
графии завршуваат по 
разни медиуми од кои, 
барем кај нас, малкуми-
на се претплатници на 
странските фото серви-

си“, заклучува Грданоски 
кој се надева дека фелата, 

од овие и други причини, ќе 
најде сили да се саморегу-

лира оти, како што вели, ако 
тоа го преземе државата „ќе 

биде масакр“.

ФРИЛЕНСЕРСТВО Е ВНОСНО ВО 
СТРАНСТВО, ВО МАКЕДОНИЈА НЕ

Бојан Стојковски со години е нови-
нар фриленсер и добро „плива“ во тие 
води. Фокусиран е на странскиот пазар, 
пред сè, кон медиуми во САД и во Ве-
лика Британија, меѓутоа и во 
други европски земји и 
задоволен е од не-
говиот ангажман и 
примања. Насо-
чен е на обла-

стите бизнис и технологија во регионот 
на Западен Балкан, а ја покрива и Југо-
источна Европа. 

„Дефинитивно може да се живее од 
фриленсерство. Ако добро го владеете 
англискиот јазик, може и добро да за-
работите. Ми одговара, бидејќи не за-
висам од стриктни рокови. На пример, 
имате идеја, ја нудите на работодавач 
кој доколку ја прифати, имате рок од, не 
знам, една или две недели и работите 
од дистанца, од дома, од било каде. Го 
имате времето, ја имате слободата, ја 
имате флексибилноста, сами го органи-
зирате денот до испорака на сторијата“, 
вели Стојковски.
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стите бизнис и технологија во регионот 
на Западен Балкан, а ја покрива и Југо-
источна Европа. 

„Дефинитивно може да се живее од 
фриленсерство. Ако добро го владеете 
англискиот јазик, може и добро да за-
работите. Ми одговара, бидејќи не за-
висам од стриктни рокови. На пример, 
имате идеја, ја нудите на работодавач 
кој доколку ја прифати, имате рок од, не 
знам, една или две недели и работите 
од дистанца, од дома, од било каде. Го 
имате времето, ја имате слободата, ја 
имате флексибилноста, сами го органи-
зирате денот до испорака на сторијата“, 
вели Стојковски.

Според него, осум часа работа во 
канцеларија е застарен модел на орга-
низација на работа во медиумите и сè 
потешко ќе функционира во иднина. 

„Пандемија, впрочем, покажа 
дека може да се работи од секаде. 
И тоа, исто толку, ефикасно како 
од канцеларија, ако не и подобро“, 
укажува тој.

И тој се соочил со негативна-
та страна на фриленсерството, во 
делот на здравствено осигуру-
вање, па затоа бил принуден да 
се снаоѓа на разни начини. Потоа 
нема годишен одмор, што е зага-
рантиран според Законот за ра-
ботни односи, нема боледување, 
нема патни трошоци и К15 и она 
што е најважно - нема загаранти-
рана заработувачка на крај на ме-
сецот. Од друга страна, пак, има 
„сам свој газда“, „работа кога сака-
те“, „слобода“ и „нема притисоци и 
стресови“. 

Стојковски е задоволен и од 
можноста за заработувачка за што 
направи паралела меѓу фрилен-
серство за странски медиуми и 
хонорарна работа во македонски 
медиум.

„Хонорарец во македонски 
медиум може да добива и до 500 
ева месечно. Како фриленсер во 
странски медиум, тие пари мо-
жете да ги наплатите за една сто-
рија и ако, згора на тоа, „фатите“ 
две или три стории во месецот, 
се стигнува до добар износ. Се е 
работа на договор. Јас навлегов 
во ова преку посети на конферен-
ции на кои запознав многу луѓе 

Бојан Стојковски со години е 
новинар фриленсер и добро 

„плива“ во тие води. Фокусиран 
е на странскиот пазар, пред 
сè, кон медиуми во САД и во 
Велика Британија, меѓутоа 

и во други европски земји 
и задоволен е од неговиот 

ангажман и примања. Вели 
дека од фриленсерство 

дефинитивно може да се живее 
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кои спонтано ме воведоа во 
целата приказна, иако работа 
можете да понудите или по-
барате на разни платформи 
како Upwork и слични на неа“, 
објаснува Стојковски. 

СРБИЈА
Србија лани донесе Закон 

за фриленсерите, кој стапи на 
сила од 1 јануарио 2022 годи-
на со кои се обликуваат нив-
ните обврски кон државата. 
Според него, фриленсерите 
кои месечно приходуваат до 
570 евра (64.000 динари), од-
носно до 768.000 динари го-
дишно, ќе немаат обврска за 
покривање на даноци и при-
донеси кои не ги платиле. 

Договорот дојде по шест 
месеци протести на работни-
ците на интернет кои влегоа 
во спор со државата, откако 
на нивна адреса во октомври 
почнаа да стигнуваат реше-
нија на Даночната управа за 
наплата на долгови од 2015 
година. 

Според договорот меѓу 
Владата и претставници на 
фриленсерите од април во 
минатата година, оние кои 
заработуваат нешто повеќе 
од 500 евра месечно - немаат 
даночни обврски, оние кои за-
работуваат околу 1.000 евра 
месечно - треба да издвојат 
13 отсто, додека оние кои за-
работуваат околу 2.000 евра - 
20 отсто за плаќање на данок. 

ЦРНА ГОРА
Фриленсерите во Црна 

Гора, според тамошното Ми-
нистерство за економија, 
спаѓаат во групата на физички 
лица кои остваруваат прихо-
ди од самостојна дејност и 
за нив се применуваат одред-
бите од Законот за данок на 
доход на физички лица, иако 
Ивана Михаиловиќ од Унијата 
на слободни синдикати тврди 
дека тој закон не ги препозна-

ва.
Од таму додаваат дека 

не се знае колку фриленсери 
има во Црна Гора, ниту дали 
се и колку од нив регистрира-
ни како претприемачи.

Данокот на доход се плаќа 
врз основа на самостојна деј-
ност од авторски и сродни 
права и на приходи од стран-
ство.

СЕВЕНА 
МАКЕДОНИЈА

Северна Македонија, спо-
ред податоци од 2018 година, 
е прва во светот по бројот на 
фриленсери на 1.000 жители. 
Во земјава се наплатува само 
данок на доход во висина од 
10 отсто, максимално 1.500 
евра месечно, и тоа е тоа што 
се однесува до обврските кон 
државата.

РОМАНИЈА 
И БУГАРИЈА

Во Романија се плаќа 16 
отсто данок на доход и 26,3 
отсто придонеси за пензија, 
иако постои можност за по-
мали придонеси од 10,5 отсто 
што по автоматизам ќе повле-
че и помали пензии. Миниму-
мот е 64 евра, а максимумот 
е 915 евра. За приходи пома-
ли од 300 евра не се плаќаат 
пензиски придонеси, додека 
придонесите за здравстве-
но осигурување се 5,5 отсто 
на нето приходот. Постојат 
и опционални придонеси за 
осигурување за време на бо-
ледување или породилно 
отсуство, за невработеност и 
за осигурување од незгода на 
работа. 

Данокот на доход во Бу-
гарија е 10 отсто, меѓутоа со 
одбитоци е ефективно 7,5 
отсто. За придонеси се плаќа 
27,8 отсто, максимално 1.000 
евра месечно.  

Фото: Pixabay

Позитивни страни на 

фриленсерството

- сам свој газда, 

- работа кога сакате

- слобода 
- нема притисоци и стресови
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Фриленсерството доживува 
планетарна ескпанзија, но 

секаде не се доживува 
исто, како на пример во 

Македонија. Статусот 
на фриленсерите 

или слободните 
соработници 

или, ако сакате, 
независните 

професионалци 
во земјава е 
незавиден и 
безличен од 

аспект на 
нивните права и 

обврски

Позитивни страни на 

фриленсерството

- сам свој газда, 

- работа кога сакате

- слобода 
- нема притисоци и стресови

Негативни страни на 

фриленсерството

- нема годишен одмор што е 

загарантиран според Законот за 

работни односи

- нема боледување 

- нема патни трошоци и К15 

- нема загарантирана заработувачка 

на крај на месецот
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ХРВАТСКИ НОВИНАРСКИ СОСТОЈБИ - НА ХОНОРАРЦИТЕ ИМ СНЕМА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ? 

Како да не сме 
доволно граѓани 
од втор ред...

Голем број на хонорарци работат преку договори за 
авторски права, некои со повеќе редакции и не генерираат 

доволно приходи за да можат да уплатуваат за стаж со 
полно работно време. Или воопшто не го плаќаат

Фриленсерите сè повеќе стану-
ваат хрватска реалност на паза-
рот на трудот, а нивните услуги 

се сè побарани. Од интензивирање на 
принципот „работа од дома“, односно 
работа на далечина и поради новите 
информатички и комуникациски тех-
нологии и сите придобивки од диги-
талната ера, но и како последица на 
пандемијата, се појавија нови онлајн 
бизнис „алатки“ за креативци и екс-
перти со различни профили и вешти-
ни. Иако ова се главно работни места 
со скратено работно време, многу та-
лентирани професионалци кои биле 
отпуштени или самите дале отказ или 
можеби не можат да најдат постојана 
работа или едноставно не функциони-

раат во корпоративна средина, видоа 
можност да се станат фрилсенсери, 
пишува хрватски „Лидер“. 

Се разбира, за да работите и да 
преживеете на сега заситениот и 
конкурентен пазар на фриленсери во 
многу професии, треба да имате ис-
клучителни квалитети во работата, 
да бидете квалификувани, да рабо-
тите понекогаш дури и многу повеќе 
отколку што работат „постојаните 
вработени“, така што на крајот нма 

краиштата сè сe сведува на фактот 
дека фриленсерството е, исто така, 
работа со „полно работно време“. Не-
кои ќе речат дека тоа не е само на-
чин на работа, туку и начин на живот, 
затоа што има професионалци кои 
едноставно не се гледаат себеси во 
форма на работно време од 9 до 17 
часот, кои не можат да се „калапат“ во 
одредени работни структури, систе-
ми и норми, кои не можат секојднев-
но да го „дишат“ застоениот воздух 
од канцелариите на разни компании 
и корпорации, надополнет со бројни 
канцелариски сложености и интриги, 
непродуктивност и целосен недоста-
ток на „полно работно време“ и ефи-
касност. 

Тоа, секако, не значи дека немаат 
рокови и не се многу продуктивни, 
туку дека работат во многу порелак-
сирана и поинспиративна работна 
средина. Во зависност од степенот 
до кој работат и колку заработуваат 
на месечна и годишна основа, фри-
ленсерите можат да ја вршат своја-
та работа како физички лица преку 
договори за работа и разни авторски 
договори и како правни лица преку 
некаква трговија или д.о.о. 

ШТО Е СО 
ХОНОРАРЦИТЕ?

Категоризација-
та на фриленсери и 
фриленсерство, односно 
независните професионал-
ци и начинот на кој тие ги 
извршуваат своите работ-
ни места, е прилично ши-
рок и сеопфатен концепт, 
а има многу кои 
работат под ка-
тегоризација на 
други приходи. 
Сите фриленсери 
немаат можност да 
започнат правен облик 
на бизнис, што, секако, 
повлекува регулирање на 
задолжително здравстве-
но осигурување, стаж, разни 
видови на правна заштита, итн. 
Затоа, многу фриленсери кои ра-
ботат како физички лица имаат ста-
тус на задолжително здравствено 
осигурување како невработени.

Има многу хонорарци во различ-
ни бизнис сектори како пишување, 
ПР, графички и веб дизајн, превод, 
компјутерско програмирање, лекто-
рирање, мултимедија, консалтинг, 
тие се доминантни и меѓу новинари-
те.

„Според нашите податоци, во 
ХНД (Хрватско новинарско друштво) 
членуваат околу 300 колеги хоно-
рарци, а се проценува дека ги има 
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уште толку, но ги нема во нашето 
членство. Хонорарците, секако, мора 
да дадат сè од себе за да достават 
најквалитетни материјали до редак-
циите и со тоа да обезбедат идни ан-
гажмани. Поради работната и правна 
несигурност, деградирачкиот статус 
создава повреда на правата на рабо-
тодавачите. Нема унифицирани по-
датоци добиени со исти методи на 
мерење, но сите податоци покажува-
ат дека најголем дел од хонорарните 
новинари биле принудени да работат 
на овој начин, пред сè, поради пре-
селба во нова редакција, заканите за 

отказ или затворање на медиумите“, 
вели Хрвое Зовко, претседател на 
ХНД.

Голем број на хонорарци работат 
преку договори за авторски права, не-
кои со повеќе редакции и не генери-
раат доволно приходи за да можат да 
уплатуваат за стаж со полно работно 
време. Или воопшто не го плаќаат. 

„Боледување, одмори, викенди, 
прекувремени часови, тоа за хоно-
рарците не постои и нешто е што е 
апсолутно неприфатливо. Тоа не е 
само редакциски проблем, туку, пред 
сè, проблем на уреденоста на зако-

нодавната рамка. Сите промени во 
работниот статус на новинарите одеа 
во насока за бруто исплатениот из-
нос на работодавачот да остане иста, 
а сите нови даночни и други финан-
сиски давачки, сите оптоварувања на 
„иновативните“ форми на новинарска 
работа се спроведуваат на сметка на 
медиумските работници (на пример, 
работниот товар т.н. „5 во 1“ во кој но-
винарот сега е фотограф и коректор 
и сопствен продуцент, за иста плата 
како кога бил само новинар, што исто 
така оди на штета на другите профе-
сии во медиумскиот сектор кои не се 

Ф
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ttps://lidermedia.hr/poslovna-scena/hrvatska/freelanceri-ostaju-bez-zdravstvenog-osiguranja-kao-da-vec-dovoljno-nismo-gradani-drugog-reda-141161
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првенствено новинари во потесна 
смисла). На крајот на краиштата, 
ова го префрли товарот на т.н со-
цијалните функции на репродукција 
на работникот, наместо да бидат на 
товар на работодавачот како досе-
га. Ова е реална последица на де-
регулацијата на работните односи, 
односно исто како и уривањето на 
работничките права.

Хонорарните новинари генерал-
но не заработуваат доволно високи 

или стабилни износи врз основа на 
други приходи. Кога со добиената 
бруто сума би ги исполниле сите об-
врски, нето износот би бил недово-
лен за покривање на трошоците на 
основната потрошувачка кошничка. 
Затоа, многу хонорарци заштедува-
ат на своите долгорочни потреби 
за да ги обезбедат секојдневните. 
Таквите модели функционираат на 
големи и богати медиумски пазари, 
но на нашиот исклучително тесен 
пазар, тие никогаш нема да добијат 
масовни форми. Додека на секој па-
зар постојат исклучоци кои можат 
така да работат и да заработуваат, 
повеќето хонорарни новинари зара-
ботуваат повремени приходи кои на 
прв поглед изгледаат како високи, 

но кога ќе се земе нивниот сектор-
ски просек, тие и натаму се недо-
волни. Притоа, штом некој зарабо-
ти повеќе од 2.560,22 куни месечно, 
останува без статус на невработен, 
а кога податоците меѓу институ-
циите се вмрежат, тогаш лицето ќе 
остане и без здравствено осигуру-
вање. Поентата е дека примањата 
на фриленсерите се прениски за 
човек врз основа на нив да оствари 
право на здравствено осигурување. 

И тоа е проблемот на кој укажува-
ме. 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 
ЗА САМОВРАБОТЕНИ ЛИЦА

Хрватскиот синдикат на новина-
ри почна систематски да го решава 
прашањето за заштита на работ-
ничките права на хонорарните но-
винари и нетипичните работници 
во медиумите и се подготвува да 
формира огранок за хонорарните 
новинари. Во нашиот медиумски 
сектор има се повеќе новинари кои 
работат во вакви услови, а ниту 
во законската регулатива, ниту во 
практиката нивните права не се до-
бро заштитени.

„Немаат право на надомест за 
долгорочно боледување доколку 
се ангажирани по авторски 
договор. Дополнително, 
придонесите во РПО и хонорарите 
се плаќаат со намалена стапка 
од 50 проценти, со ниски 
примања, што дополнително го 
намалува стажот и висината 
на идната пензија. Секако, и 
проблемот со боледувањето е 
голем“, потенцира Маја Север, 
претседателка на СНХ

„Боледување, одмори, викенди, прекувремени часови, 
тоа за хонорарците не постои и нешто е што е 

апсолутно неприфатливо. Тоа не е само редакциски 
проблем, туку, пред сè, проблем на уреденоста 

на законодавната рамка“, вели Хрвое Зовко, 
претседател на ХНД
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„Во моментот ниту на европско 
ниво, ниту на ниво на хрватското за-
конодавство не се дефинирани јас-
ни решенија за заштита на правата 
на фриленсерите и самовработени-
те во согласност со стандардите на 
МОР. Сметаме дека е важно јасно 
да се дефинира правната положба 
на самовработените работници до 
нивното право на колективно дого-
варање“, вели Маја Север, претседа-
тел на СНХ.

Работодавачите плаќаат дел од 
придонесите на хонорарците кои 
работат со авторски договор, но тие 
се водат како невработени во систе-
мот, иако плаќаат придонеси.

„Немаат право на надомест за 
долгорочно боледување доколку 
се ангажирани по авторски 
договор. Дополнително, 
придонесите во РПО и хонорарите 
се плаќаат со намалена стапка 
од 50 проценти, со ниски 
примања, што дополнително го 
намалува стажот и висината 
на идната пензија. Секако, и 
проблемот со боледувањето е 
голем“, потенцира Маја Север, 
претседателка на СНХ
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„Немаат право на надомест за 
долгорочно боледување доколку 
се ангажирани по авторски дого-
вор. Дополнително, придонесите 
во РПО и хонорарите се плаќаат со 
намалена стапка од 50 проценти, со 
ниски примања, што дополнително 
го намалува стажот и висината на 
идната пензија. Секако, и пробле-
мот со боледувањето е голем. Бре-
мените жени и некое долгогодишно 
боледување немаат никакви права 
кога станува збор за работа на ав-
торски договор“, нагласува Север.

Се надеваме, вели таа, дека 
поборниците за „реформа“ уште 
еднаш ќе размислат што би може-
ле да испровоцираат со предлогот 
што се најавува. Сметаме дека пра-
шањето за здравствено осигуру-
вање на фриленсерите треба да се 
решава систематски и адекватно.

Европската комисија, очигледно 
свесна за овие проблеми, започна 
дебата за колективните договори 
за самовработените лица. Во дис-
кусијата, синдикатите  ја нагласија 
потребата од колективно догова-
рање во име на хонорарците и са-
мовработените работници. СНХ се 
приклучи на јавната дебата на ЕУ 
за опсегот на примена на законот за 
конкуренција, за колективно да ги 
подобри работните услови, не само 
за вработените, туку во некои окол-
ности и за самостојните лица, фри-
ленсерите и самовработените. Став 
на СНХ е дека е неопходно да се 

обезбедат услови и самовработе-
ните и хонорарците да можат да ги 
заштитат своите работнички права 
и бенефиции преку колективен до-
говор и да учествуваат во колектив-
но договарање“, додава Север.

ПРОБИЈТЕ ГО КОДОТ ЗА ОПТИМАЛНА 
КОМБИНАЦИЈА

А како изгледа вистинскиот жи-
вот на фриленсер, ни раскажа Ана 
Фазекаш (32) од Загреб. Ана е кри-
тичар, уредник и есеист од областа 
на изведувачките уметности, лите-
ратурата и поп културата. Дипло-
мирала компаративна книжевност 
и руски студии на Филозофскиот 
факултет во Загреб, каде што ги 
продолжила постдипломските сту-
дии, со фокус на родовите теории 
и психоанализата. Редовно пишува 
за порталот Културпункт, за спи-
санијата „Казалиште“ и „Кретања“, 
потоа за Критика ХДП, Букс и спи-
санието ELLE.

„Како фриленсер работам од 
крајот на четврта година на факул-
тет, односно десет години се за-
нимавам со хонорарно пишување. 
Во неколку наврати бев вработена 
со скратено работно време, но се-
когаш паралелно работев и како 
фриленсер, а во последните десет 
месеци за првпат работам и се из-
држувам исклучиво како хонора-
рец. Пишувам новинарски написи 
во секторот лајфстајл, но голем дел 

од мојата работа е поврзана со не-
зависна култура во рамки на која 
пишувам критички текстови и есеи 

„Одлуката да бидам хонорарен 
работник ја донесов 
самоиницијативно, но не 
можам да кажам дека постоеше 
разгранет избор што и како 
да правам, туку да останам во 
мојата област на интерес и 
делување во моментот кога ја 
направив одлука. Во секторот 
во кој се движам, ми се чини 
дека ситуацијата математички 
е едноставно неодржлива и 
дека во догледна иднина ќе 
треба да ја преиспитам мојата 
професионална ситуација“, 
вели Ана Фазекаш, 32-годишна 
фриленсерка од Загреб
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Штом некој заработи повеќе од 2.560,22 куни 
месечно, останува без статус на невработен, а кога 
податоците меѓу институциите се вмрежат, тогаш 

лицето ќе остане и без здравствено осигурување. 
Поентата е дека примањата на фриленсерите се 

прениски за човек врз основа на нив да оствари право 
на здравствено осигурување. 

за литература, за изведувачки умет-
ности, за филм и поп култура, уре-
дувам професионални публикации 
и повремено учествувам како моде-
раторка, панелистка или предавач 
на различни дискурзивни програ-
ми. Одлуката да бидам хонорарен 
работник ја донесов самоиниција-
тивно, но не можам да кажам дека 
постоеше разгранет избор што и 
како да правам, туку да останам во 
мојата област на интерес и делу-
вање во моментот кога ја направив 
одлука. Тоа произлегува од начинот 
на кој функционираат културни-
те политики на независната сцена, 
како и од инертноста и затворенос-
та на академскиот систем. Со други 
зборови, не сакав да задржам ста-
тус-кво и навистина не чувствував 
дека имам каде да одам, па бидејќи 
сакав да продолжам да го работам 
сето она што го спомнав, решив ба-
рем некое време да работам како 
хонорарец“, раскажува Ана.

За фриленсерите во областа на 
културата е од помош ако членува-
ат во професионални здруженија, 
а можно е да се добие и службен 
статус на хонорарен работник, кој 
потоа решава повеќето од тие про-
блеми, иако не е секогаш лесно да 
се добие и критериумите се многу 
различни. Но, во суштина, систе-
мот е прилично лошо организиран 
за фриленсерите, што е уште поло-
шо ако се има предвид дека тоа е 
начин на работа кој станува се по-
чест, во одредени области (како не-
зависната култура) е речиси норма 
и влијае на огромен број на млади 
луѓе. Накратко, начините на водење 
бизнис се значително променети во 
последните десет години, а систе-
мот што ги опкружува сè уште не 
се приспособи на тоа, што остава 
голем број на луѓе во незгодна сива 
зона и на ничија одговорност, освен 
нивна лична.

„Кога би можела да правам се 

што правам во подобри услови, ра-
ботните места да се доволно пла-
тени и проектите да се соодветно 
финансирани за да може да се за-
работи за живот, а личноста да има 
и малку слободно време и простор 
за маневар, да направи и нешто за 
себе или да си организира годишен 
одмор, да не се плаши од боледу-
вање што ќе ја спречи да работи и 
автоматски ќе ѝ ја намали заработ-
ката за наредниот месец, да може 
да ја реши здравствената и пен-
зиска грижа без кафкијанска биро-
кратија и да обезбеди луда среќа. 
Можеби среќно и вредно би била 
фриленсерка до нешто следно. Но, 
во секторот во кој се движам, ми се 
чини дека ситуацијата математички 
е едноставно неодржлива и дека 
во догледна иднина ќе треба да ја 
преиспитам мојата професионална 
ситуација“, заклучува Ана. 

Фото: lidermedia.hr
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Како долгогодишен член и 
поранешен претседател 
на дистрикт на Здруже-

нието на азиско-американски 
новинари (ААЈА), учествувам 
на неговите годишни Конгре-
си секогаш кога е можно за 
да ги освежам конекциите 
со поранешните колеги и да 
слушнам нови идеи. Во моите 
сеќавања се издвојува една 
конвенција што се одржа не-
посредно по почетокот на 
мојата хонорарна новинар-
ска практика. Налетав 
на стара пријателка 
меѓу сесиите и таа 
ме праша каде 
работам. „Јас 
сум фриленсер“, 
ѝ одговорив со 
насмевка. Нејзи-
ното лице падна, 
а таа ја подаде ра-
ката во знак на под-
дршка. „Многу ми е жал“, 
одговори таа.

Оваа реакција не е нево-
обичаена. За многу вработе-
ни новинари кои никогаш не 
запознале успешен незави-

сен новинар, „хонорарците“ 
звучат како код за невработе-
ни. Како фриленсер со полно 
работно време од 2008 го-
дина, активно го потврдувам 
мојот избор за оваа кариера 
секој 7 ноември - годишнината 
од кога Њухаус News Service 
го затвори своето биро во Ва-
шингтон и јас ја изгубив рабо-
тата како национален допис-
ник. Сега заработувам повеќе 
отколку што некогаш сум за-

работувал додека сум 
бил вработен во 

редакција, ужи-
вам во кон-
тролата над 
мојот распо-
ред и пишу-
вам за раз-
лични теми, 

како што се 
децата и трау-

мите, науката за 
расна пристрасност, 

движењето за правда за поп-
реченост, зошто човечките 
черепи се намалуваат и што 
Психологијата ни кажува како 
да ги премостиме политички-

Фриленсерите 
се клучни за 
иднината на 
новинарството

Независните 
новинари можат да 
донесат уникатни 

приказни и да 
внесат таленти во 

редакциите кои сакаат 
да допрат до нова 

публика
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те или идентитетските јазови.
Многу фриленсери кои ги 

познавам станаа независни 
поради отпуштање, консоли-
дација или токсична средина 
во редакцијата што ги исфрли 
од медиумска организација. 
Ова особено се однесува на 
обоените новинари, на жени-
те, на оние со одговорност за 
грижа за деца или постари, 
на новинарите со посебни 
потреби, на новинарите на 

LGBTQIA+ и на други марги-
нализирани групи. За жал, 
овие групи, исто така, имаат 
помала веројатност за дово-
лен пристап до кредитни или 
до финансиски резерви за да 
се одржат како фриленсери 
почетници додека не зарабо-
тат доволно приходи што ќе 
одговараат на нивните плати 
во редакцијата. Постојано гле-
дав како талентирани колеги 
се откажаа од новинарството 

по неколку месеци хонорар-
на работа, бидејќи почетната 
фаза е многу предизвикувач-
ка.

Таа динамика претставу-
ва егзистенцијална закана за 
здрав и разновиден новинар-
ски екосистем.Општеството 
на САД сè повеќе е поларизи-
рано од политичките партии и 
другите аспекти на идентите-
тот. Сепак, луѓето кои можат 
автентично да раскажуваат 

Луѓето кои 
можат автентично 

да раскажуваат приказни, 
кои градат емпатија 

за други перспективи и 
доживеани искуства, се 
недоволно застапени 
во редакциите и меѓу 

носителите на одлуки 
во новинарството
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приказни, кои градат емпатија 
за други перспективи и дожи-
веани искуства, се недоволно 
застапени во редакциите и 
меѓу носителите на одлуки во 
новинарството. Нашата ин-
дустрија со децении се бори 
со недостаток на расна и ро-
дова разновидност, особено 
меѓу раководствата на редак-
циите. Од 2001 година, кога 
дури и 40 отсто од редакци-
ите имаа расна различност, 
други 16 отсто ја загубија, 
според истражувањето за 
различноста на американско-
то здружение на уредници на 
вести. Жените напредуваа во 
32 отсто од редакциите, но 
изгубија позиција во 21 от-
сто. Оваа ситуација со два 
чекора напред, еден чекор 
назад станува пострашна во 
контекст на пандемијата, која 
несразмерно им наштети на 
„обоените“ заедници, жените 
ги чинеше работни места и 
доведе до зголемено исцрпу-
вање на новинарите.

Развојот во новинарството 
само ќе продолжи. Работните 
места во редакцијата се на-
малени за 26 отсто од 2008 
година и се предви-
дува да пораснат 
само за 6 отсто 
до 2030 година, 
според Бирото 
за статистика 
на трудот на 
САД. Спро-
тивно на тоа, 
фриленсерите 
„цветаат“. Низ 
сите индустрии, 
бројот на независни 
работници пораснал за 34 
отсто во 2021 година, според 
извештајот на МБО партнерс. 
Во исто време, експлозија-

та на алатки за 
директно допи-
рање до пуб-
ликата, од 
Substack и 
Patreon до со-

цијалните меди-
уми, на индивиду-

алните новинари им 
овозможува изобилство 

на платформи за создавање 
и дистрибуција на нашата ра-
бота. Новинарите сè повеќе 
сакаат да работат хонорар-

но или со скратено работно 
време, без разлика дали по-
ради ментални, здравствени 
причини, барања за грижа за 
деца и стари лица, попрече-
ност или поради независнос-
та што ја ветува статусот.

Хонорарците се иднина-
та, но само доколку независ-
ните новинари имаат пат до 
финансиски успех. Новинар-
ските организации мора да 
ги третираат независните ра-
ботници како вредно допол-

За многу 
вработени 

новинари кои 
никогаш не 

запознале успешен 
независен новинар, 

„хонорарците“ 
звучат како код за 

невработени

17

БИ
Л
ТЕН

нување на нивните писатели, 
уредници и продуценти, како 
компензација за вредноста 
што ја даваме и инвестирајќи 
ресурси во регрутирање и 
управување со нивните хо-
норарни соработници. Мно-
гу новинарски организации 
целосно се потпираат на фри-
ленсери, а други користат хо-
норарци за покривање на ге-
ографски области или теми 
кои се важни, но не гаранти-
раат позиција меѓу персона-

лот. За жал, многу независни 
новинари пријавуваат дека се 
недоволно платени и експло-
атирани од уредниците и од 
нив се бара да направат до-
полнителна работа надвор од 
опсегот на нивните задачи.

Другиот дел од здрави-
от хонорарен екосистем 
вклучува самообразование, 
заедништво и алатки кои го 
поддржуваат бизнисот на хо-
норарците. Затоа, мојот ко-
лега Чандра Томас Витфилд 

и јас го коосновавме Цента-
рот за независни новинари 
(ЦИЈ), за да ги споделиме 
стратегиите, технологиите 
со другите „обоени“ фрилен-
сери и да имаме меѓусебна 
поддршка што нѝ овозможува 
да напредуваме како незави-
сни новинари повеќе од една 
деценија. Мисијата на ЦИЈ 
е да обезбеди финансиска 
и емоционална одржливост 
на хонорарците, со фокус на 
„обоените“ новинари и други 
маргинализирани групи. Оваа 
заедница ја спојивме на прва-
та хонорарна конференција 

на ЦИЈ на 11-12 март за 
цели два дена учење, 

вмрежување со уре-
дниците и повр-

зување едни со 
други. 

Ние сме 
тука, посветени 
сме на кариери-
те на фрилсен-

серите и тврдам 
дека сме клучни 

за иднината на са-
мото новинарство. 

Единственото нешто си-
гурно во медиумите е проме-
ната. Како независен новинар 
кој добива приходи од повеќе 
од дузина новинарски органи-
зации, се чувствувам сигурен 
дека можам добро да зара-
ботам, извршувајќи значајна 
работа, без оглед на препре-
ките во новинарството или кој 
ги контролира редакциите. 
Со ЦИЈ се надеваме дека ќе 
ја прошириме таа безбедност 
на десетици илјади таленти-
рани фриленсери кои имаат 
уникатни приказни за извес-
тување и талент.

Извор: niemanreports.org
Фото: Pixabay

Работните 
места во редакцијата 

се намалени за 26 отсто 
од 2008 година и се 

предвидува да пораснат 
само за 6 отсто до 2030 

година, според Бирото за 
статистика на трудот на 

САД. Спротивно на тоа, 
фриленсерите 

„цветаат“

https://niemanreports.org/articles/freelance-journalism-diversity/
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Поради кратењата на буџетите, 
забраните за патувања и 

откажувања на проекти, како и 
голем број на одложени концерти и 
настани во индустријата за забава, 

тие се соочија со намален обем на 
работа и приходи

ПАНДЕМИЈАТА ГИ ПОГОДИ ХОНОРАРНИТЕ НОВИНАРИ, НО ОВАА ГОДИНА 
ВЕТУВА ПОДОБРУВАЊЕ НА НИВНАТА СОСТОЈБА

Какви вештини 
се потребни на 
фриленсерите 
во 2022 година

Пандемијата беше теш-
ка за фриленсерите. 
Поради кратењата на 

буџетите, забраните за па-
тувања и откажувања на 
проекти, како и голем број 
на одложени концерти и 
настани во индустријата за 
забава, тие се соочија со 
намален обем на работа и 
приходи. Но, оваа година, се 
чини, дека ситуацијата се по-
добрува и носи возбудливи 
можности за оние кои можат 
да ги дофатат, пишува Хилал 
Севен за „Journalism.co.uk“

Фриленсерот Дејвид Ни-
колсон верува дека со по-
степеното олеснување на 
ограничувањата за ковид-19, 
оваа година ќе биде добра 
за комерцијални активности. 
Тоа ќе даде можност за хо-
норарците да можат да ра-
ботат од секаде, „па ако са-
кате да работите на плажа 
на Карибите, сега е време да 
го направите тоа“, вели тој.

Флексибилноста и по-
ставувањето на сопствени 
правила се добрите страни 
на фриленсерите, но има и 
недостатоци, особено кога 
станува збор за финансиите. 
Новинарите, рече Николсон, 
треба да станат добри про-
давачи. Тоа, додава тој, е ва-
жно не само за да преговара-
те за вашите цени, туку и да 
бидете внимателни и свесни 
за начинот на кој го води-
те вашиот билтен, канал на 
YouTube или подкаст, ако, се 
разбира, го имате или плани-
рате да го лансирате во оваа 
година.

Тој ги предупредува хоно-
рарците да не бидат расеани 
од возбудата и да го трети-

раат секој спореден метеж 
како фокусиран уредувачки 
производ, а не како хоби.

Иако индустријата се ме-
нува, основните новинарски 
вештини никогаш не изле-
гуваат од мода. Ова вклучу-
ва солидни комуникациски 
вештини, пишување, интер-
вјуирање, известување, етика, 
обрнување внимание на фор-
матите на раскажување на 
приказни, одлични вештини 
за истражување и за разби-
рање на податоци.

Ема Вилкинсон, ко-води-
тел на наградуваниот подкаст 
Freelancing for Journalists, рече 
дека на хонорарците им треба 
само нос за добра приказна и 

да можат да 
истражува-
ат и да гене-
рираат многу 
идеи. Продаж-
бата на нивни-
те приказни на 
скратен и јасен 
терен, насочена 
кон вистинската пуб-
ликација е важна, но, 
исто така, е важна и про-
фесионалноста на веб-страни-
цата и нејзиното портфолио. 
Доследното брендирање, а во 
тоа меѓу другото спаѓа и при-
суството на социјалните мре-
жи, е најважно, па и уредници-
те кои нудат работа ќе можат 
лесно да ве најдат.
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ПАНДЕМИЈАТА ГИ ПОГОДИ ХОНОРАРНИТЕ НОВИНАРИ, НО ОВАА ГОДИНА 
ВЕТУВА ПОДОБРУВАЊЕ НА НИВНАТА СОСТОЈБА

Какви вештини 
се потребни на 
фриленсерите 
во 2022 година

„Би препорачала да го про-
читате неодамнешниот бил-
тен напишан од нашиот гос-
тин Роб Грифин. Тој накратко 
објаснува зошто треба да 
продолжите да се предизви-
кувате себеси“, вели таа, ох-
рабрувајќи ги фриленсерите 
да испробуваат нови работи 
како креативно пишување, оп-
тимизација, фотографија или 
подкаст.

„Пишувањето може да 
биде многу повредна вешти-
на отколку што мислите. Тоа 
може да биде профитабилно 
и тоа е вештина преку која ап-
солутно може да минете и да 
ја развиете. На пример, авто-
рите на пишување имаат пого-
лема моќ од новинарите при 
одредување на својата цена. И 
ова е местото каде што мно-
гу луѓе ја наоѓаат најголемата 

вредност, бидејќи ја зголе-
мува нивната самодоверба“, 

вели фриленсерката, Џеки 
Бери.

Бери има 20 години 
искуство како креативен 
пишувач и речиси исто 
толку долго обучува 
фриленсери. Таа ги 
споделува своите три 
врвни совети за оние 
кои сакаат да започнат 
кариера со креативно 
пишување.

Прво, соберете 
препораки од сите 
клиенти кои биле за-
доволни со вашата 
работа:

- Кога се обиду-
вате да се продадете, 

она што другите луѓе 
го кажуваат за вас е поу-

бедливо од сè што вие сами 
го кажувате“.

?

https://www.journalism.co.uk/news/what-skills-do-freelance-journalists-need-in-2022-/s2/a895812/
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- Потоа, наострете ги ва-
шите маркетинг вештини 
и развијте здрава самодо-
верба. Ова ќе ви помогне 
во преговорите со вашите 
клиенти за да можете да ја 
добиете заработката што ја 
заслужувате.

- Конечно, обрнете внима-
ние на бројките и погрижете 
се да ја знаете разликата меѓу 
профитот и прометот: гото-
винскиот тек на прометот 
секогаш ќе биде поголем, но 
вашата вистинска заработка 
е она што останува, откако ќе 
ги одбиете вашите трошоци.

Џон Кроули е фриленсер 
и ко-директор на Headlines 

Network. Тој вели дека хоно-
рарците оваа година треба 
да бидат издржливи, трпе-
ливи, истрајни и да развијат 
одлична проценка на вести-
те.

„Треба да бидете прет-
пазливи и со парите, бидејќи 
веројатно нема да го зара-
ботите вашето богатство“, 
вели тој, додавајќи дека 
намалувањето на трошоци-
те во редакциите може да 
значи дека побарувачката за 
добри хонорарци ќе се зго-
леми оваа година. 

„Побарајте уредници кои 
навремено исплаќаат прис-
тојна сума и бидете внима-

телни со организациите кои 
побавно плаќаат“, порачува 
тој.

Хонорарното работење 
може да биде осамено, така 
што постојаната конекција 
со вашите врсници може да 
ви помогне да најдете ре-
шенија за вашите проблеми 
и да ги споделите вашите 
емоции. Здружението на 
фриленсери е група со по-
веќе од 2.000 членови, која 
нуди совети, морална под-
дршка, учење и можности 
за работа на хонорарните 
новинари. Зошто да не се 
придружите уште денес?

Фото: Freepik 

Џон Кроули, 
фриленсер и ко-директор 
на Headlines Network, вели 

дека хонорарците оваа 
година треба да бидат 
издржливи, трпеливи, 
истрајни и да развијат 

одлична проценка 
на вестите

Ема Вилкинсон,
 ко-водител на 

наградуваниот подкаст 
Freelancing for Journalists, ги 

охрабрува фриленсерите 
да испробуваат нови 

работи како креативно 
пишување, оптимизација, 

фотографија или 
подкаст
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Осумнаесет 
апликации 
за фриленсери 
во 2022 година

Многу креатори на 
апликации објавија 

алатки за создавање на 
содржина и други ресурси 
кои ги поедноставуваат 

или автоматизираат 
различните фази од 

процесот на пишувањеФриленсерството стана ост-
варлива опција за кариера за 
лицата кои пишуваат во 2022 

година, благодарение на зголеме-
ниот број на брендови кои бараат 
онлајн содржина за да ја анимираат 
публиката. Оригиналните приказни 
се дистрибуираат преку социјални 
медиуми, имот во сопственост како 
блогови, канали на YouTube и други 
места.

Брендовите со ограничени вна-
трешни ресурси природно претпо-
читаат решение за ангажирање на 
фриленсери за еднократни проек-
ти. Ова може да помогне за надо-
местување на вишокот на работа 
што е потребна за големи проекти.

Изобилството на концерти и 
разни настани во индустријата за 
забава се можност за фриленсерите 
да заработат дополнителен приход 

и да се изложат на нови предизвици 
кои можат да ги изострат нивните 
вештини. Но, може, исто така, да им 
помогне за збогатување на нивните 
портфолија, oбјави „Content.grip“

КОЈА Е НАЈДОБРАТА АПЛИКАЦИЈА 
ЗА ХОНОРАРНИ ПИСАТЕЛИ?

Не постои една апликација за 
да владее со сите нив. Фриленсе-
рите треба да користат различни 
апликации за да завршат различни 
работи.

Добрата вест е дека работење-
то како фриленсер никогаш не било 
полесно. Многу креатори на апли-
кации објавија алатки за создавање 
на содржина и други ресурси кои ги 
поедноставуваат или автоматизи-
раат различните фази од процесот 
на пишување.

Некои апликации помагаат за 
средување на идеите од интернет, 
додека други уредно ги чуваат фак-
турите за што поскора исплата на 
фриленсерот. За писателите кои 
се трудат сами, неколку од овие 
алатки, дел напојувани со вештач-
ка интелигенција, можат дури и да 
дејствуваат како втор пар очи за 
контрола на квалитетот на содржи-
ната.

Значи, без посебен редослед, 
ви презентираме список на аплика-
ции за фриленсери кои може да се 
покажат корисни во различни фази 
на проектот - од идеја до фактури-
рање.

ТЕХНОЛОГИЈА

https://www.contentgrip.com/apps-for-freelance-writers/
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ПРЕПОРАЧАНИ АПЛИКАЦИИ 
ЗА ФРИЛЕНСЕРИ

ContentGrow
ContentGrow е врвна мрежа на 

APAC преку која брендови можат 
да ангажираат професионални фри-
ленсери (писатели и новинари). На 
неа, лицата можат да креираат про-
фил и да чекаат за понуда за работа 
или за проекти. 

Откако ќе ги прифатат поканите 
за проекти, фриленсерите можат да 
прочитаат кратки информации, да 
поднесуваат нацрти и идеи за теми, 
директно да разговараат со клиен-
тите и да наплатуваат за својот ан-
гажман преку апликацијата. Клиен-
ти на платформата има од цел свет 
и се движат од финансиски брендо-
ви до големи медиумски корпора-
ции и многу повеќе.

ContentGrow во моментот ра-
боти само врз основа на покана за 
писатели. Писателите можат да се 
пријават со пополнување на форму-
лар.

Jooble
Оваа платформа ги собира 

слободните работни места за рабо-
та од различни портали, овозможу-
вајќи на фриленсерите да најдат ан-
гажман во 71 земја. Нотификациите 
на апликацијата по е-маил се прак-
тични, бидејќи можете да добивате 
ажурирања за нови слободни ра-
ботни места на дневно ниво.

Jooble е лансирана во 2006 го-
дина и оттогаш страницата има 
собрано импресивни 50 милиони 
месечни посети од баратели на ра-
бота ширум светот.

Ideation
Секое пишување започнува со 

идеја. Но, бидејќи идеите се мин-
ливи, најдобро е брзо да ги запи-
шете пред да исчезнат. Постојат 
многу апликации за фриленсери-
те да можат да запишуваат идеи и 
да ги испеглаат концептите, доде-
ка не добијат смисла. Најдобро од 
сè, повеќето од овие апликации се 
бесплатни.

Evernote
Evernote е алатка која овозмо-

жува „сечење“ на содржината од 
веб страница (како што се онлајн 
линкови и фотографии) и нејзино 
преместување во бележникот на 

апликацијата, во делот за прибе-
лешки. Со оваа алатка, исто така, 
можат да се постават задачи и ро-
кови поврзани со тековни и прет-
стојни проекти.

Dragon Dictation
Кога имате наплив на идеи, 

нивното запишување на парче хар-
тија може да потрае предолго или 
подоцна да стане нечитлив рако-

пис. Dragon Dictation е софтвер за 
препознавање на говор, напојуван 
со вештачка интелигенција, кој 
овозможува на фриленсерите да го 
диктираат својот тек на мисли пред 
тие неизбежно да испарат. Dragon 
Dictation, исто така, важи за високо 
приспособлив, дозволувајќи прис-
пособување на решението на спе-
цифични потреби на фриленсерите.
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Ayoa
Imindmap се спои со Ayoa за 

целосно да ја вмрежи онлајн табла-
та со апликацијата за мапирање 
на мисли. Фриленсерите можат да 
започнат проект со умствена мапа 
што ги изложува концептот и логи-
ката, а потоа да ги транспонираат 
како планови за работниот тек, како 
што се таблите на Kanban или табе-

лите на Gantt. Тие, исто така, можат 
да објавуваат задачи од проектот 
во таблата за различни членови на 
тимот да можат да работат исто-
времено.

Writing
Вистинското пишување е 

најпредизвикувачкиот дел од про-
ектите. За среќа, технологијата пов-
торно доаѓа на помош за потехнич-

ката страна на пишувањето, како 
што уредувањето и лектурата.

Grammarly
Фриленсерите кои работат соло 

се навлезени во предизвиците во 
шоуто за едно лице. Тие треба сами 
да пишуваат, да уредуваат и да лек-
торираат. Еве каде Grammarly доаѓа 
на помош. Граматички го проверува 
правописот и дава напредни пред-
лози за тон и за јасност. Всушност, 
тој служи како виртуелен уредник 
и коректор за хонорарни преведу-
вачи на кои им треба дополнително 
око.

Hemingway App
Апликацијата Hemingway е 

уредувач на текст што ги поправа 
грешките и обемните реченици. 
Параграфите ги прави јасни и неж-
ни. За брзи прегледи и поправки на 
реченицата, фриленсерите треба да 
го копираат текстот и да го залепат 
на веб-локацијата или апликацијата 
која потоа веднаш враќа предлози 
за уредување.

SwiftKey
За фриленсерите кои често ра-

ботат во движење, од голема ко-
рист им е мобилната апликација 
SwiftKey. Таа се интегрира во тас-
татурата на мобилниот телефон за 
да поддржува поинтуитивно иску-
ство при пишување. SwiftKey може 
да се приспособи за намалување на 
грешките при пишување, па дури и 
да овозможи изработка на подолги 
документи на телефонот.

Pre Post SEO
Оваа алатка нуди бесплатна 

практична проверка на плагијати за 
различни професионални фрилен-
сери. Со неа, корисниците секогаш 
можат по двапати да ги проверу-
ваат своите нацрти за да се уверат 
дека Google ги смета за доволно 
оригинални за подобро и да ги ран-
гира.

Дополнително, Pre Post SEO 
нуди и 94 други бесплатни корисни 
алатки за фриленсери, вклучувајќи 
проверка на густината на клучни 
зборови, проверка на читливост и 
бројач на зборови.

Images
Kлиентите во денешно време сè 

повеќе очекуваат од фриленсерите 
да испорачуваат уникатни слики за-
едно со текст. Еве неколку аплика-
ции кои можат да помогнат.
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Canva
Одличните визуелни слики вре-

дат илјада зборови. Canva е алатка 
за создавање на содржина што е 
базирана на слики и ресурс за ша-
блони за фриленсерите да напра-
ват привлечни текстови и визуелни 
содржини, како што се презентации 
и брошури. Canva, исто така, помага 

во креирање на видео и содржини 
од социјалните медиуми без напор, 
што е плус за оние лица кои се нови 
во мултимедијалната игра.

Photoshop Express
Повеќето фриленсери не сакаат 

да ја инсталираат целосната верзија 
на Adobe Photoshop на нивните ком-
пјутери, особено само за повремено 
уредување на фотографии. Меѓу-
тоа, за брзо „сечење“ на фотогра-
фии и ретуширање, ја имаат на рас-
полагање апликацијата Photoshop 

Express, која е кондензирана верзија 
на оригиналниот софтвер. Со својот 
едноставен кориснички интерфејс, 
Photoshop Express е вистинската 
апликација за оние кои бараат лес-
на алатка за мали допири на слики.

Lightroom Mobile 
Lightroom Mobile е уште една 

апликација за уредување на слики 

од понудата на Adobe. Во според-
ба со Photoshop Express, Lightroom 
повеќе се приклонува кон поголеми 
проекти во кои корисниците треба 
да управуваат со покомплицирани 
задачи за уредување на слики. До-
полнителна предност на Lightroom 
е организацијата на сликата и функ-
цијата за зачувување која е базира-
на на облак. Ова им овозможува на 
корисниците да пристапат до нив-
ните бази на податоци за слики во 
секое време и каде било.

Organization and collaboration
На големи проекти, фриленсе-

рите често работат со други хоно-
рарни преведувачи или мораат да 
се здружат со тимот на клиентот. 
Или поинаку опишано, ова е коор-
динирање на задачи и распределба 
на документи меѓу повеќе луѓе ис-
товремено.

Dropbox
Е-поштата ја ограничува голе-

мината на прилозите што ja прави 
незгодна за проекти кои вклучу-
ваат споделување на големи 
датотеки. Онлајн апликацијата за 
складирање Dropbox обезбедува 
простор за корисниците да можат 
лесно да прикачуваат датотеки и 
папки до кои сорабиотниците мо-
жат лесно да пристапат, без раз-
лика кој уред или услуга за е-по-
шта користат.
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Slack
Slack стана главна алатка за 

комуникација за стартапи. Тоа 
е претпочитана алтернатива на 
апликациите за е-пошта и редовнa 
комуникација во многу сценарија. 
Slack го олеснува формирањето на 
работни групи, споделувањето на 
датотеки и организацијата на про-

цедури. Ова е дефинитивен плус за 
тимови кои работат на дистанца. 

Trello
Како алатка за управување со 

проекти, Trello ја поттикнува про-
дуктивноста со тоа што е целосно 
приспособлив, дозволувајќи им на 
корисниците да ги поделат задачите 
и да споделуваат ресурси без про-
блем. Неговиот кориснички интер-
фејс со табли, списоци и картички ја 
елиминира конфузијата за тоа како 
треба да се користи апликацијата, 

што го олеснува доделувањето за-
дачи на секој член на тимот.

Invoicing
За креативците, администра-

тивните задачи како подготовка 
на фактури и изработка на финан-
сиски извештаи се здодевни. За 
среќа, сметководствените аплика-
ции сега нудат бесплатна наплата 

и следење како на фактурите, така 
и на сметките, обезбедувајќи им на 
фриленсерите ефикасно да ги об-
работуваат своите плаќања.

Wave
Wave е сметководствен соф-

твер кој ветува безболно управу-
вање со приходите и расходите. Со 
оваа апликација, фриленсерите мо-
жат да автоматизираат некои пов-
торувачки задачи, како што се пла-
тен список и фактурирање. Wave, 
пред сè за фактурирање, нуди прис-

пособливи форми и им овозможува 
на корисниците автоматски да по-
ставуваат повторливи наплати.

Shoebox
Фрилсенсер може да собере 

сметки за трошоци поврзани со рабо-
тата, како оние за транспорт. Shoebox 
ги собира таквите сметки, ги извлеку-
ва клучните податоци и потоа ги ор-

ганизира за извештаи за трошоците. 
За фриленсери кои треба да плаќаат 
даноци во САД, Shoebox нуди и услу-
ги за даночната сезона.

Quickbooks
Quickbooks ќе биде корисен на кли-

енти со големи списоци на фриленсери. 
Тоа е сметководствена апликација која е 
создадена за мали бизниси. Функциите 
на Quickbooks вклучуваат фактурирање, 
следење на трошоците со поднесување 
на сметки и известување за финансии.

Фото:Pixabay 

Некои апликации помагаат за средување 
на идеите од интернет, додека други 
уредно ги чуваат фактурите за што 

поскора исплата на фриленсерот. 
За писателите кои се трудат сами, 

неколку од овие алатки, дел напојувани 
со вештачка интелигенција, можат дури 

и да дејствуваат како втор пар очи за 
контрола на квалитетот на содржината
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за да станете подобар 
фриленсер

Немедиумското искуството 
како драгоцено богатство

КОРИСНИ 
СОВЕТИ ЗА 

ГРАДЕЊЕ НА 
НОВИНАРСКА 

КАРИЕРА
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Не е тајна дека медиумската 
индустрија има за решавање 
многу прашања за различ-

ностите, меѓу кои и класниот про-
блем. Новинарските училишта се 
премногу скапи во многу земји, чи-
нат десетици илјади долари, како 
на пример во САД, додека во Вели-
ка Британија само 10 отсто од но-
винарите доаѓаат од семејства на 
работничка класа, пишува Кристина 
Бедеи за IJNet.

Згора на ова, повеќето работни 
места во медиумите се базирани во 
големи и скапи градови. Со опаѓање 
на стапката на вработеност и лоши-
те изгледи за плата, на многумина 
кои не можат финансиски да се пот-
прат на семејството им треба пои-
накво занимање за да врзат крај со 
крај во месецот, особено затоа што 
градат искуство преку неплатени 
или недоволно платени „тезги“ во 
редакциите.

„Многу луѓе работат по 12 по 
14 часа на ден додека студираат на 
универзитет или штотуку ја започ-
нуваат својата новинарска кариера, 
вршејќи практикантска работа пре-
ку ден, а потоа работат во бар наве-
чер“, рече Микеле Теил, фриленсер 
од Лондон кој неколку години рабо-
тел во угостителскиот сектор.

За овој аспект на работење во 
медиумите не се зборува често. Мо-
жеби затоа што секоја немедиумска 
работа може да се доживува и чув-
ствува како ирелевантна, како што 
рече фриленсерката од Калифор-
нија, Елса Кавазос.

„Можеби некои новинари, вклу-
чително и јас, би можеле да игнори-
раат какво било друго работно ис-
куство затоа што тоа не било нивна 
„работа од соништата“, вели таа.

Кавазос е благодарна што прет-
ходно работела во повеќе продав-
ници за малопродажба и имала 
искуство од ангажмани надвор од 
новинарството, иако не зборува 
често за тоа, бидејќи тоа нема мно-
гу врска со нејзините идни цели.

„Медиумската индустрија ос-
танува средина на многу висока 
средна класа во која оние на врвот 
имаат тенденција да го следат ис-
тиот модел од приватно училиште 
и од универзитет до работа во ме-
диумите. Овој вид на траекторија 
е нормализиран и мислам дека тоа 

за да станете подобар 
фриленсер

Немедиумското искуството 
како драгоцено богатство

https://ijnet.org/en/story/how-non-media-experience-can-make-you-better-journalist
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им отежнува на луѓето кои работе-
ле надвор од медиумите навистина 
да зборуваат за своите искуства“, 
истакна Адам Ингланд, хонорарен 
новинар од Обединетото Кралство. 

Сепак, немедиумското искуство 
може да биде драгоцено богатство. 
Џена Фармер предавала во средни 
училишта осум години пред да ја 
започне својата хонорарна кариера 
со фокус на пишување за родител-
ството и за здравјето. Нејзиното 
образование во образованието ѝ 
помогнало да ги обликува идеите 
за приказни, а денес го води мага-
зинот за мајчинство mumernity.co.uk 
и има текстови во The Independent, 

Mother and Baby, Happiful и The 
Telegraph, и покрај тоа што нема 
формална диплома за новинарство. 

„Има повеќе од еден пат кон 
новинарството и тоа не мора да 
вклучува стажирање“ таа рече.

Кавазос, Ингланд, Фармер и 
Теил работеле надвор од медиум-
ската индустрија во минатото. Тие 
сметаат дека тоа е корисно за повр-
зување со луѓето, за проширување 
на нивните перспективи, за градење 
на емпатија и за артикулирање на 
приказни на поправеден и поприс-

тапен начин. Искуството дури им 
помогнало да разберат дали нови-
нарството е нивниот повик или не. 
Ги замоливме прецизно да објаснат 
каква корист имаат од тие улоги и 
заокруживме некои информации.

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ 
ЗА ИНТЕРВЈУИРАЊЕ

Секоја улога со кои се соочува 
клиент вклучува разговор со луѓе, 
смирување на потенцијално стрес-
ните ситуации и воспоставување 
на врски. Ова може да помогне во 
спроведувањето на интервјуа, глас-
но појавување, па дури и само ис-
праќање пораки или е-маил до не-
кого за приказни.

„Навистина важна вештина за 

новинарите е да можат да поставу-
ваат проникливи прашања, да мо-
жат да го изградат она што го кажу-
ваат нивните извори, но, исто така, 
и да ги натераат да им веруваат до-
волно за да се отворат и разговара-
ат со нив. Исто така, е навистина до-
бра вештина да се научи кога луѓето 
се груби и не сакаат да разговараат 
со вас, бидејќи тоа ќе го сретнете и 
во новинарството“, реле Теил.

ГРАДЕЊЕ НА ОТПОРНОСТ

Без разлика дали се пријавува-
те или аплицирате за работа, одби-
вањето е вообичаено во новинар-
ството. Справувањето со тешки луѓе 
во различни сфери може да ви по-

Елса Кавазос, Микеле 
Теил, Адам Ингланд 

и Џена Фармер 
работеле надвор 
од медиумската 
индустрија во 
минатото. Тие 
сметаат дека 
тоа е корисно 
за поврзување 
со луѓето, за 
проширување 

на нивните 
перспективи, за 

градење на емпатија 
и за артикулирање 

на приказни на 
поправеден и 

попристапен начин
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могне да изградите „дебела“ кожа за 
овие сценарија.

„Кога некој е лут што неговиот 
пијалок е направен погрешно или 
дека му требало долго време за да се 
направи, а тој ви вика - тоа ви помага 
да ја изградите таа издржливост за 
кога ќе бидете одбиени од работа 
или терен или кога не влегувате во 
новинарството толку брзо колку што 
би сакале. Не треба да дозволите да 
допре до вас, затоа што инаку нема 
да функционирате“, рече Теил. 

ДОЖИВУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ 
РЕАЛНОСТИ

Медиумите понекогаш може да 
изгледаат како индустрија полна со 
луѓе без допир. Но, како што Инг-

ланд знае од прва рака, многу нови-
нари работеле нешто што можеби 
не уживаат, особено за минимална 
плата.

„Барате работа во агенцијата, 
станувате рано секое утро пред 
училиште за да доставувате весни-
ци? - Сето тоа се работи што мно-
гу луѓе ги извршуваат или ги извр-
шувале, а лицата во медиумската 
индустрија понекогаш можат да 
заборават дека за многу луѓе не е 
секогаш лесно“, тој рече.

Овие искуства влијаеле на те-
мите и прашањата што ги обрабо-
тува: 

„Мислам дека сум поиздржан 
новинар, затоа што сум работел на 
други работи“, додава Теил.

ДА СЕ   НАПРАВАТ ПРИКАЗНИТЕ 
ПОДОСТАПНИ И ПОРЕЦИТАБИЛНИ

Во нејзината претходна настав-
на работа, Фармер се навикнала на 
учениците да им објаснува сложени 
концепти на едноставни начини. 

„Ова ми беше многу корисно 
кога морав да објаснам работи како 
научни студии за здравјето и исхра-
ната“, рече таа. Тоа ја натерало да 
размислува и повеќе: „Да се   биде 
учител, постојано прашуваш: ‚Како 
можев подобро да го соопштам 
ова? - Како можев да го научам тоа 
на појасен начин? - Што навистина 
помага?“.

Додаде дека постоењето на 
низа во работно искуство може да 
помогне да се разберат различни 
потекла и заедници и да се известу-
ва попрецизно и појасно. 

„Тоа ви помага да изгра-
дите емпатија и да пишувате 
подобро, бидејќи не се оби-
дувате да користите згрчени 
зборови како што би корис-
теле во есеј на универзитет“, 
рече таа.

НИКОГАШ НЕ ОДБИВАЈТЕ 
МОЖНОСТИ

Искуството на Кавазос во 
малопродажбата и помагање 
на декоратер на новогодишни 
елки во минатото ѝ помогна-
ло да ги подобри своите меѓу-
човечки вештини, помалку 
да стравува за користење на 
можностите и да научи нико-
гаш да не одбива ниту една 
задача што ѝ е дадена.

„Чувствувам дека овие 
вештини ми помогнаа во но-
винарството никогаш да не 
речам не за која било приказ-
на што ми е доделена. Исто 
така, не сум најдобра во фо-
тографирањето, но никогаш 
не би рекла не на фотографи-
рањето“, рече таа.

Фото: Pixabay 
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Трендовите во новинарството 
се важни за анализа на изда-
вачите и на новинарите со цел 

за што ефективно да се подготват 
за иднината која може да изгледа 
многу поинаква од сегашноста

За време на неодамнешниот 
вебинар на ICFJ (Интернационален 
Центар за новинари) - Форум Паме-
ла Хауард за глобално известување 

Подкастите во 
подем, внимавајте 
на синтетичките 
медиуми и 
алгоритми 
за вештачка 
интелигенција

ПОГЛЕД ВО КРИСТАЛНА ТОПКА - ПРЕДВИДУВАЊА И ТРЕНДОВИ ЗА НОВИНАРСТВОТО ВО 2022 ГОДИНА

Сем Гузик од Институтот 
„Иднина денес“ и Ник 
Њуман од Институтот на 
„Ројтерс“ за проучување на 
новинарството истакнаа 
неколку нови трендови на 
кои треба да се внимава, 
како што е порастот на 
синтетичките медиуми, 
како што се длабински 
лажирани содржини или 
deepfakes, алгоритмите за 
вештачка интелигенција 
кои можат да преведуваат 
и да транскрибираат, како и 
метаверзумот

за кризи, Сем Гузик од Институтот 
„Иднина денес“ и Ник Њуман од 
Институтот на „Ројтерс“ за проучу-
вање на новинарството, ги споде-
лија своите сознанија за факторите 
кои ја обликуваат индустријата за 
вести денес и како тие ќе сигнали-

зираат што е следно за редакциите 
и за публиката.

„Нашите избори ќе одредат 
дали иднината на новинарството е 
надежна или мрачна. Иднината не 
е предодредена. Ако можеме да 
идентификуваме закана во иднина, 
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ПОГЛЕД ВО КРИСТАЛНА ТОПКА - ПРЕДВИДУВАЊА И ТРЕНДОВИ ЗА НОВИНАРСТВОТО ВО 2022 ГОДИНА
„Историјата на новинарството е втемелена на нарушување. 

Ова не е нов развој на настаните“, објаснува Гузик, 
додавајќи дека таквиот тренд датира од пронаоѓањето 

на печатарската машина во 1400-тите години. Радиото, 
телевизијата и интернетот, вели тој, го нарушија 

медиумскиот пазар во изминатиот век

истата можеме да ја претвориме и 
во можност, но само ако ја планира-
ме денес“, рече Гузик.

ТЕКОВНИ ТРЕНДОВИ

Њуман презентира годишен ис-
тражувачки извештај за Институтот 

„Ројтерс“ во кој ја анализира појавата 
на нотирани трендови и нуди пред-
видувања за медиумите и техноло-
гијата. Тој говореше за подемот на 
подкасти и за аудио известување, за 
зголемување на приходите за редак-
циите, особено преку претплати, за 

преземање и здружување на компа-
нии, за таргетирање на младите пре-
ку визуелни содржини, за хибридни 
редакции и за популарноста на пуб-
ликациите и стартапите водени од 
билтени. Издавачите, вели тој, сè по-
веќе инвестираат во овие трендови, 
иако севкупната читателска публика 
опадна.

„Дел од нив се циклични по ова 
извонредно време за вести. Но, тоа, 
исто така, претставува и основен 
предизвик за издавачите додека кон-
сумацијата на содржини се движи 
онлајн, како и губење на интерес за 
вести и политика од одредени групи“, 
рече Њуман.

Публиката и издавачите, исто 
така, сè повеќе се загрижени за не-
еднаквоста во дистрибуцијата на ин-
формации и за поефективното извес-
тување за важни прашања како што се 
климатските промени. Има зголемена 
потреба од новинари и редакции да 
градат вештини за потребите на де-
нешната индустрија и за потребите на 
иднината, бидејќи медиумските орга-
низации сè повеќе ги инкорпорираат 
случувањата како вештачката интели-
генција“, објасни тој.

„Да се   биде суштински, не е га-
ранција за иднината на новинарство-
то. Нашата индустрија е премногу 
важна за да претпоставиме дека ќе 
бидеme добро“, рече Гузик.

„Каков ќе биде одговорот и како 
да се користат информациите за 
трендовите е критично за индус-
тријата. Треба да размислуваме за за-
држување, но и за раст. Индустријата 
се обидува да се фокусира на оние 
карактеристики што може да ги ис-
порача денес и обрнува внимание на 
суштинските прашања“, вели Гузик. 

НАРУШУВАЊА

Историјата на новинарството е 
втемелена на нарушување. Ова не е 
нов развој на настаните, објасни Гу-
зик, додавајќи дека таквиот тренд 
датира од пронаоѓањето на печатар-
ската машина во 1400-тите години. 
Радиото, телевизијата и интернетот 
го нарушија медиумскиот пазар во 
изминатиот век. Затоа е важно, пора-
ча тој, да се погледне во индустрија-
та, но и во трендовите надвор од неа 

Њуман, пак, го нагласи 
подемот на подкасти и 
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за подобро да се подготвите за про-
менливите времиња.

Гузик и Њуман истакнаа некол-
ку нови трендови на кои треба да 
се внимава, како што е порастот на 
синтетичките медиуми, како што се 
длабински лажирани содржини или 
deepfakes, алгоритмите за вештачка 
интелигенција кои можат да пре-
ведуваат и да транскрибираат, како 
и метаверзумот. Овие трендови ќе 
влијаат не само на начинот како пуб-
ликата ги користи вестите, туку и на 
тоа како се собира и дистрибуира из-
вестувањето.

Њуман предвидува дека крајната 
битка ќе биде меѓу платформите и 
издавачите. 

„Предизвикот е каде да се инвес-
тира и како да се истакнете. Потешко 
е да се создаде вредност, а бизнис 
моделот станува уште потежок за 
одржување“, смета тој.

ПЛАНИРАЊЕ ЗА ИДНИНАТА

Анализата на историјата, актуел-
ните трендови и истражувањата мо-
жат да им помогнат на медиумските 
лидери да проектираат предвиду-

вања за подобро да ги подготват ре-
дакциите за новите случувања, рече 
Гузик.

Тој предвидува дека новите трен-
дови како пребарување на природен 
јазик, различни видови на вештачка 
интелигенција и уредите погодни 
за носење и агрегација ќе влијаат не 
само на редакциите, туку и на секој 
дел од синџирот на вредност, од тоа 
како луѓето бараат информации до 
рекламирањето. 

„Не е доволно само да се набљу-
дува што се случува. Верувам дека е 
можно да се искористи овој вид на 
анализа за да се направат подобри 
избори денес, но почетокот е со сле-

дење на трендови и актерство“, дода-
де тој.

Њуман истакна дека одговорот 
на промените бара користење на дос-
тапни алатки и развивање на вешти-
ни за да може подобро во иднина да 
се подготват деловни модели и про-
изводи за потрошувачите и за изда-
вачите. Привлекување на публиката 
на нови, поперсонализирани начини, 
развојот на креирањето и потрошу-
вачката на содржина и новите уреди 
и платформи ќе го променат нашиот 
свет. Тие ќе ги спуштат бариерите, но, 
исто така, ќе бидат и непозната тери-
торија“, истакна Гузик.

„Другите индустрии дефинира-
ат какви ќе бидат очекувањата на 
консументот и тоа е реален ризик. 
Ние не сме одговорни само да ги 
користиме овие технологии за да ги 
пропагираме нашите бизниси, туку, 
исто така, е од суштинско значење 
да го користиме нашето знаење како 
новинари за да ги предизвикаме овие 
технологии и да размислиме какви 
импликации имаат врз општеството“, 
додаде Гузик.

Извор: Iijnet.org
Фото: Pixabay
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