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ИДНИНАТА НА КРСТОПАТ, ПРОФЕСИЈАТА ПРЕД СЕРИОЗЕН ПРЕДИЗВИК

СПОРТСКОТО 
НОВИНАРСТВО

под 
закана 
од изумирање

Опасностите кои го 
демнат и предизвиците 

со кои се соочува се и 
глобални, но особено 

локални и се однесуваат 
на сите типови на 

медиуми од кои посебно 
на удар е спортското 

новинарство во 
печатените медиуми, 

иако на удар сè повеќе се и 
редакциите во ТВ куќите

Пишува: Сашко Димовски

Спортското новинарство се 
наоѓа на крстопат и пред 
сериозен испит. Опстано-

кот, насоките, формата и обемот 
ќе зависат од многу фактори, а, 
пред се, од продор на техноло-
гијата. Опасностите кои го демнат 
и предизвиците со кои се соочува 
се и глобални, но особено локал-
ни и се однесуваат на сите типо-
ви на медиуми од кои посебно на 
удар е спортското новинарство во 
печатените медиуми, иако на удар 

се и редакциите во ТВ куќите. Ре-
флексијата на недоволното прису-
ство на спортот во програмските 
содржини е најдобар показател на 
третманот кон оваа област која не-
когаш беше забава за денеска да се 
трансформира во оддел за пари. А, 
токму тие го водат главниот збор 
во спортската индустрија додека 
македонските медиуми и субјекти 
се, финансиски, немоќна да бидат 
конкурентни, прво за себе за по-
тоа да се позиционираат и како 

регионални играчи. Нема дебатни 
спортски емисии, спортските вести 
во информативните емисии се све-
дени на едвај неколку минути што, 
народски кажано, е колку да не е 
во ништо. 

ИСКУСНИТЕ НОВИНАРИ ИМААТ СЕ 
ПОМАЛКУ КАДРИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
НА ЗНАЕЊЕ

Со мислењето дека спортското 
новинарство е пред опасност од 
изумирање се согласува искусниот 
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и долгогодишен спортски нови-
нар и коментатор, Перо Момировски.  

„Главниот предизвик е опстано-
кот, главната закана е изумирање на 
овој вид на новинарство или барем 
дел од специјалностите на спортско-
то новинарство. Голем дел од нашите 
медиуми од своите екипи ги елими-
нираа спортските редакции или ги 
сведоа на човек, двајца, со образло-
жение дека тоа можат да го работат 
сите и дека 1-1 или 23-22 секој малку 
писмен, може да соопшти. И да биде 

најлошо, тоа фунционира особено во 
време на копи пејст, на препишувач-
ка журналистика, на непроверени и 
лажни вести за кои никој не одгова-
ра. Генерално, трендовите се следат. 
Нам Европа не нѝ е далеку по ниедна 
основа, но слабите и зависни меди-
уми, отсуставото на сигурни фондови 
ги принудува медиумите да создава-
ат непринципиелни коалиции со тие 
кои се предмет на разработка и сфе-
ра на интерес за информирање. Во 
тој сегмент, спортското новинарство 
овде доживува варијации во однос на 
светското“, вели Момировски.

Финансиската важност на спор-
тот во медиумите стана и тоа како 
видлива, но онаа поважна компо-
нента на спортското новинарство, сè 
уште не го добил своето место и се 
однесува на креирање на општестве-
ните прилики. Бројните се примерите 
низ историјата и поблиското минато 
во кои многу политички случувања 
се иницирани на спортските терени, 
бидејќи се знае какви општествени и 
медиумски конотации имаат таквите 
настани. 

„Искрен да бидам малку, што од-
ново се должи на немањето на еле-
ментарни средста за фунционирање 
на медиумите. Лајв и линк вклучу-
вањата од спортски настани се рари-
тет, а обидите за поткасти не минаа 
запазено, па се некако мислам дека 
ние се уште сме заглавени некаде во 
првите години од овој век“, вели Мо-
мировски. 

Според него, спортското нови-
нарство е во благ пад, иако на прва 
можеби делува дека е дреаматичен.

Перо Момировски
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„Првата генерација „спорти-
сти“ во нашите редакции се избо-
ри за место, го подигаше квали-
тетот и што е најбитно го пренесе 
знаењето на новата генерација која 
се појави брзо по формирањето и 
осамостојувањето на државата. Е, 
таа генерација што тогаш учеше и 
во моментов треба да подготвува 
нова, но нема кому да му пренесе“, 
нагласува Момировски.

Сето ова е причина и за пад на 
интересот за запишување на сту-

„Главниот предизвик е опстанокот, главната закана е 
изумирање на овој вид на новинарство или барем дел од 

специјалностите на спортското новинарство. Голем 
дел од нашите медиуми од своите екипи ги елиминираа 
спортските редакции или ги сведоа на човек, двајца, со 

образложение дека тоа можат да го работат сите и дека 
1-1 или 23-22 секој малку писмен, може да соопшти“, вели 
долгогодишниот спортски новинари и коментатор, Перо 

Момировски.

Фото: Pixabay
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денти на катедрата по новинарство. 
„Колку е професијата новинар не-

атрактивна говори податокот за мал-
куте пријавени за студиите по нови-
нарство на сите наши универзитети. 
И тоа години наназад. Е сега за спорт 
бројките се уште попоразителни. Ма-
лите плати, несигурноста, неизвес-
носта таму каде што би работеле, и 
слабиот спорт се дел од причините, 
секако, но од друга страна секогаш кај 
младите интерес има и ќе има“, вели 
Момировски.

МАЛИ ПЛАТИ, НЕРЕГУЛИРАНИ 
РАБОТНИ ОБВРСКИ, ГАСНЕЊЕ 
НА ЦЕЛИ РЕДАКЦИИ 

Секцијата на спортските новина-
ри како еснафска организација која 
делува при Здружението на новина-
рите на Македонија (ЗНМ) по трка-

лезната маса одржана на крајот од 
јуни со наслов „Спортско новинарство 
- опомена пред исклучување“ изготви 
заклучоци и во форма на барање ги 
достави до сите валидни институции 
во земјава, поточно до Комисијата за 
спорт при Владата, до Комисијата за 
спорт при Собранието, до Министер-
ството за информатичко општество и 
администрација, до Агенцијата за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги и со Агенцијата за млади и спорт 
(АМС). 

Забелешките се однесуваат на 
примања под просечната плата во 
Македонија, нерегулирани работни 
обврски и отсуство на есенцијални 
права на работникот кко здравствено 
и пензиско осигурување, драстично 
редуцирање на спортските содржи-
ни низ медиуми и како резултат на 

тоа кратење на бројот на спорстките 
новинари или целосно гаснење на 
спортските редакции, пад на профе-
сионалноста и квалитетот на работа-
та и фрапантно намален интерес за 
нови кадри во оваа професија во која 
просечната возраст на новинарите е 
меѓу 45 и 50 години.

- Оттука и упатените барања за 
најдиректна помош од АМС и оста-
натите државни институции кои сме-
таат дека имаат надлежност преку 

Формирање на Фонд за создавање, обука и стимулација на нови 
спортски новинари,  со цел спас на спортското новинарство 

и обврска за сите електронски медиуми (радио и ТВ куќи) 
во нивните тимови да имат спортски редакции, се дел од 

заклучоците и барањата што Секцијата на спортски новинари 
при ЗНМ ги достави до сите валидни државни институции.
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формирање на Фонд за создавање, 
обука и стимулација на нови спортски 
новинари,  со цел спас на спортското 
новинарство како еден од столбовите 
на националните интереси.

- Потоа е наведена и обврска за 
сите електронски медиуми (радио и 
ТВ куќи) во нивните тимови да имат 
спортски редакции, а на програмата 
задолжителен појас кој би информи-
рал за спортот. 

- Обврска и за печатените меди-

уми и порталите да инволвираат спе-
цијализирани новинари кои работат 
спорт во своите редови и во импре-
сумите. 

- Обврска и за специјализирани-
те спортски портали да се пријавт во 
регистарот на портли при ЗНМ и да 
функционираат согласно професио-
налните и етички принципи за кои се 
залага Здружението.

  
ТЕЛЕФОНИТЕ СТАНАА ВЕСНИЦИ, 
ЛАПТОПИТЕ - ТЕЛЕВИЗОРИ

Спортското новинарство кај нас е 
правец на кој полека му се губат кон-
турите и многу симптоми врескаат за 
состојбата на полусвест во која запад-
на, вели искусниот спортски новинар, 
Владко Арсов. 

„Загубен е угледот на професијата 

во општеството, паднат е квалитетот 
на производот, редуцирана е застапе-
носта на спортски содржини во меди-
умите и како резултат на тоа се кратат 
работни места. Да се биде хонорарец 
или вработен на определено станува 
стандард, не исклучок, да се има втор 
(и трет) ангажман затоа што платата 
од примарниот е помала од просеч-
ната во државава, прерасна во нужна 
адаптација. Сето тоа носи немотиви-
ран и, за жал, неквалитетен новинар и 
се помалку нови, дури и такви. Фактот 
што просечната возраст на спортски-
от новинар во Македонија е над 45 
години кажува дека професијата се 
движи по инерција“, посочува Арсов.

Печатената форма на спортското 
новинарство, според него, е изумре-
на, радио-содржините се или вести 
од 60 секунди или постојат во служба 

Формирање на Фонд за создавање, обука и стимулација на нови 
спортски новинари,  со цел спас на спортското новинарство 

и обврска за сите електронски медиуми (радио и ТВ куќи) 
во нивните тимови да имат спортски редакции, се дел од 

заклучоците и барањата што Секцијата на спортски новинари 
при ЗНМ ги достави до сите валидни државни институции.
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на обложувалниците, а од неодам-
на и телевизиите ги зафати „виру-
сот“, па почнаа да се ситнат спорт-
ските новинари и да се гаснат цели 
редакции. 

„За специјализира-
ни спортски телеви-
зии државата не е 
способна да ис-
турка ниту маке-
донска верзија на 
веќе постоечки 
регионални ста-
ници, камо ли да 
се создава некаква 
од корен. Единстве-
ниот специјализиран 
спортски канал, третиот 
на МРТ, не може да го исполни 
целиот свој капацитет, исто така, 
од финансиска причина. По обем, 
единствено порталите ги има во 
некој попристоен број, но лесно-

тијата да постои не само спортски, 
туку каков било портал ги спушта 
квалитетот и сериозноста воопшто 
на онлајн-новинарството, не само 

на спортските портали. За жал 
постојат мноштво случаи 

кои даваат слика дека 
тоа што поминува за 
новинарство денес 
некогаш се викаше 
преведување“, ко-
ментира Арсов.

Според него, 
силниот продор на 

технологијата и тоа 

како има свој удел во севкупната 
состојба на спортското новинар-
ство во Македонија. 

„Навлегувањето на социјални-
те мрежи во секојдневието придо-

несе телефоните да се весници, а 
лаптопите телевизори. Конкретно 
за пишаните содржини, различниот 
начин на пристап до вестите и скра-
тениот пат до објавување „во етер“ 
неминовно ја смени и формата на 
израз. Тука е и увидот во читаноста, 
јасниот „фидбек“ за што се инте-
ресираат читателите, како и колку, 
па поведени од економска логика 
уредниците и сопствениците се 
ориентираа кон желбата на чита-
телот. Краток пример, фотографија 
со краток опис или кратко видео ќе 
донесе многу поголем сообраќај од 
квалитетна, издржана и мачно сра-
ботена тема. Ретко кој бира повеќе 
труд и помал одзив, пред лесна 
работа со поголем интерес. Кај те-
левизиите, пак, стана релативна по-
требата од информативни содржи-
ни, во фиксно одредени термини, 
часови откако тие вести, резултати, 

Фрапантно е намален 
интерес за нови кадри 

во оваа професија во која 
просечната возраст на 

новинарите е меѓу 
45 и 50 години

Владко Арсов
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видео-содржини веќе го преплави-
ле интернет просторот“, потенцира 
Арсов.

Локално, спортското новинар-
ство се соочува со бројни предиз-
вици, истакнува Арсов за кого сос-
тојбата станува драматична.

„Тие изгледаат несовладливи 
од оваа точка во времето, бидејќи 
ем се намалува интересот за спорт-
ски содржини кај оние 
кои треба да им да-
дат простор (меди-
уми, сопственици, 
уредници), ем се 
намалува желбата 
кај нови кадри да се 
занимаваат со оваа 
професија и, на крај, 
сѐ поскромни се 
ф и н а н с и -
ите во 
спорт-

ското новинарство. Без пари нема 
ни квалитет ни квантитет. За жал 
во втор план паѓаат предизвиците 
и проблемите од професионален 
аспект, а меѓу нив сигурно високо 
котираат лажните вести. И не само 
во спортското и не само локално. 
Во хиперпродукцијата на вести не 
секогаш е лесно да се одвои шпе-
кулација или клевета од чесна вест 
или приказна“, укажува Арсов.

Спортското новинарство во пе-
чатените медиуми, констатира Ар-
сов,  и тоа како е најзагрозен облик 
од сите што се присутни на паза-
рот. За менување на таквата слика 
вели се потребни ресурси, промена 

во пристапот кој треба да биде под-
лабок, потемелен и поаналити-

чен пристап во бробата 
со онлајн информа-

торите. И, секако, 
финансии.

За атрактивноста на професија-
та, пак, Арсов прави паралела со 
посетеноста на еден спортски нат-
превар и од која повлекува знак на 
еднаквост со интересот за спорт-
ското новинарство. 

„Погледнете ги трибините на 
еден фудбалски натпревар во маке-
донската Прва лига и само ставете 
еднакво на интересот и за спорт-
ското новинарство како професија. 
Платите во огромен процент се под 
просечната во Македонија, дел се 
едвај на ниво на новиот минимум 
од 18.000. Тоа не само што не е ат-
рактивна професија, туку е профе-
сија од која бегаат постоечки нови-
нари. Кога тоа недостасува, многу 
малку остануваат да работат „од 
љубов“, за некоја и онака импотент-
на реалност на домашниот спорт“, 
заклучува Арсов.        

Фото: Pixabay
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Промените 
во спортското 
новинарство: 

Интервјуата со спортските 
новинари ја прикажуваат 

сликата на професијата која е 
на крстопат

импликации
прагматични

Дигиталните и социјалните медиуми 
и моделот на новинарство како про-
цес стануваат сè поприсутни во оваа 

професија. Спортското новинарство сега е 
онлајн, почнувајќи на Твитер и завршувајќи со 
приказна на веб-страница на новинска орга-
низација. Печатењето, ако не е инцидентно, 
сега е само дел од работата, наместо фоку-
сот. Се чини дека работните рутини на спорт-
ските новинари го одразуваат ова.

Сепак, нивните норми и вредности ос-
тануваат вкоренети во печатениот медиум. 
Нивната лојалност кон идејата за „приказна“ 
и нивната фрустрација поради тоа што мора-
ат да го нахранат „протокот“ на онлајн инфор-
мации, укажуваат на оваа поделба.

Таа поделба е во срцето на иднината на 
спортското новинарство и покренува голем 
број прашања. Преносот во живо може најдо-
бро да им послужи на читателите со презен-
тирање на информации во реално време или 
може да биде лоша услуга, затоа што прет-
поставува дека читателите се поврзани на 
интернет како и новинарите 

или дека информа-
циите можеби не 
се правилно про-
верени. Новинари-
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импликации
прагматични

Дигиталните и социјалните медиуми 
и моделот на новинарство како про-
цес стануваат сè поприсутни во оваа 

професија. Спортското новинарство сега е 
онлајн, почнувајќи на Твитер и завршувајќи со 
приказна на веб-страница на новинска орга-
низација. Печатењето, ако не е инцидентно, 
сега е само дел од работата, наместо фоку-
сот. Се чини дека работните рутини на спорт-
ските новинари го одразуваат ова.

Сепак, нивните норми и вредности ос-
тануваат вкоренети во печатениот медиум. 
Нивната лојалност кон идејата за „приказна“ 
и нивната фрустрација поради тоа што мора-
ат да го нахранат „протокот“ на онлајн инфор-
мации, укажуваат на оваа поделба.

Таа поделба е во срцето на иднината на 
спортското новинарство и покренува голем 
број прашања. Преносот во живо може најдо-
бро да им послужи на читателите со презен-
тирање на информации во реално време или 
може да биде лоша услуга, затоа што прет-
поставува дека читателите се поврзани на 
интернет како и новинарите 

или дека информа-
циите можеби не 
се правилно про-
верени. Новинари-

те би можеле да живеат во „стримање“ и да 
обезбедуваат ажурирања на вести во реално 
време, но ако тие информации веќе постојат 
од други извори, можно е новинарите да би-
дат повредни доколку се фокусираат на при-
казните, наместо да бидат само глас повеќе 
во преносот. Сите знаат кој победи во нат-
преварот, не им требаат спортски новинари 
да им го кажат тоа.

Можеби иднината на спортското нови-
нарство лежи во разграничувањето меѓу 
информациите што можат да се соберат од 
други извори (оценки, статистика, итн.) и 
вестите што можат да ги пријават и проду-
цираат вработени во медиумот. Вистинска-
та вредност кај спортските новинари може 
да биде во нивната способност да ги кон-
текстуализираат и анализираат резултатите, 
било преку традиционално известување 
(интервјуирање извори) или преку 
нови методи (статистичка анализа). 
Работата на новинарот би можела да 
еволуира од набљудувач и известувач 
во толкувач и аналитичар (моделот 
Нејт Силвер за „Њујорк тајмс“ и 
538.com).

Се разбира, рано е да се 
каже каде ќе заврши спорт-

ското новинарство, какви ќе бидат новите 
норми, вредности и рутини во иднина. Сепак, 
податоците сугерираат на некои можности за 
иднината на спортското новинарство.

Малку е веројатно дека принтот ќе дожи-
вее целосна ренесанса. Трендовите во изми-
натите две децении јасно покажуваат дека 
печатењето е во опаѓање, а дигиталните ме-
диуми во пораст. Тешко е да се замисли идни-
на, да речеме 30 години од сега, кога весни-
ците ќе имаат некакво значајно присуство 
во медиумскиот простор. Тоа едностав-
но би било спротивно на сите трендо-
ви што моментно се во оптек.

Работните рутини на спорт-
ските новинари веќе почну-
ваат да го одразуваат тоа. 
Со тек на време, и нор-
мите и вредности-

те треба да 
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почнат да го одразуваат тоа. Ова 
вклучува оддалечување од идеја-
та дека весникот е единствен из-
вор на вести и на информации во 
општеството, но наместо тоа е дел 
од поголема мрежа која вклучува 
други медиуми, како и обожавате-
ли кои користат социјални меди-
уми. Тврдење од спортски уредник 
во весникот со средна големина, 
до неговите новинари дека твиту-
вањето на конечниот резултат на 
натпреварот е најважното нешто 
што ќе го направат вечерва, ја од-
разува оваа стара вредност. Конеч-
ниот резултат на играта е важен, 
но навивачите можат да ја добијат 
таа вест од било каде. Спортските 
новинари треба да се фокусираат 
на она што еден уредник го наре-
кува „уникатна локална содржина“, 
без разлика дали се работи за ана-
лиза, приказни или длабинско по-
кривање на локални спортови.

Исто така, потпирањето на 
пристапот до официјални извори 
на информации е норма што може 
да еволуира во дигиталната ера. 

Ако навивачите можат да добијат 
соопштенија за печат преку е-по-
шта од нивните омилени тимови и 
да ги следат нивните омилени иг-
рачи на Твитер и Инстаграм, тогаш 
пристапот до тие извори повеќе не 
е „единствена локална содржина“. 
Практиките на Bleacher Report и 
Deadspin се потенцијално поучни 
овде. Тие не се потпираат на прис-
тапот. Всушност, тие напредуваат 
со производство на содржини кои 
воопшто не се потпираат на тоа да 
интервјуираат извори или да бидат 
на натпреварот. Тие статистички 
ги анализираат натпреварите или 
произведуваат слики од екранот и 
GIF-датотеки во реално време. На 
краток рок, овие практики може да 
бидат поучни за спортските нови-
нари. Пронаоѓањето нови начини 
за раскажување на приказна за нат-
превар или да се покрие спортист, 
користејќи дигитално спортско 
новинарство како шаблон, е потен-
цијално порационално користење 
на времето и енергијата на спорт-
ските новинари во дигиталната 

ера, отколку пишувањето на лента 
или тетратка.

Можеби иднината на спорт-
ското новинарство повеќе лежи во 
мобилната технологија, со памет-
ните телефони кои продолжуваат 
со трендот да бидат важен начин 
на кој читателите добиваат вести. 
Можеби, гледајќи напред, спорт-
ското новинарство ќе живее на мо-
билни уреди. Може да има различ-
ни нивоа на претплати за мобилни 
телефони, на пример спортски 
симпатизер кој гледа натпревар на 
ТВ има различни потреби за ин-
формации од некој што е дел од 
самиот натпревар и двајцата имаат 
различни потреби од некој што во-
општо не може да гледа. 

Новинските организации би 
можеле да имаат известувања за 
мобилни телефони кои ќе бидат 
специфични за контекстот. Нави-
вачите кои не ги гледаат натпре-
варите да добиваат ажурирање на 
резултатите, обожавателите кои ја 
гледаат играта би можеле да до-
бијат повеќе ажурирања засновани 

Вистинската вредност кај спортските новинари може да биде во нивната способност да ги 
контекстуализираат и анализираат резултатите, било преку традиционално известување 

(интервјуирање извори) или преку нови методи (статистичка анализа). Работата на новинарот би 
можела да еволуира од набљудувач и известувач во толкувач и аналитичар (моделот Нејт Силвер 

за „Њујорк тајмс“ и 538.com).

на вести или покани да се приклучат во 
разговори со свои идоли на Твитер или 
онлајн. Можеби оваа иднина вклучува 
и употреба на вести за геолокација, во 
која корисниците на мобилни теле-
фони можат да добиваат релевантни 
вести и ажурирани информации врз 
основа на нивната физичка локација, 
откриена од нивниот паметен теле-
фон. Ова може да се постигне преку са-
мите новински организации или преку 
трета страна. Повторно, специфичната 
технологија или употреба долгорочно 
е помалку важна од вредноста на раз-
мислувањето надвор од традиционал-
ните норми и вредности на спортското 
новинарство во весниците.

Без разлика што ќе се случи, 
бројките укажуваат дека трендот во 
дигиталните вести е мобилен. Повеќе 
од половина од Американците поседу-

Конечниот резултат на играта е важен, 

но навивачите можат да ја добијат таа вест од било 

каде. Спортските новинари треба да се фокусираат 

на она што еден уредник го нарекува „уникатна 

локална содржина“, без разлика дали се работи за 

анализа, приказни или длабинско покривање 

на локални спортови
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Вистинската вредност кај спортските новинари може да биде во нивната способност да ги 
контекстуализираат и анализираат резултатите, било преку традиционално известување 

(интервјуирање извори) или преку нови методи (статистичка анализа). Работата на новинарот би 
можела да еволуира од набљудувач и известувач во толкувач и аналитичар (моделот Нејт Силвер 

за „Њујорк тајмс“ и 538.com).

на вести или покани да се приклучат во 
разговори со свои идоли на Твитер или 
онлајн. Можеби оваа иднина вклучува 
и употреба на вести за геолокација, во 
која корисниците на мобилни теле-
фони можат да добиваат релевантни 
вести и ажурирани информации врз 
основа на нивната физичка локација, 
откриена од нивниот паметен теле-
фон. Ова може да се постигне преку са-
мите новински организации или преку 
трета страна. Повторно, специфичната 
технологија или употреба долгорочно 
е помалку важна од вредноста на раз-
мислувањето надвор од традиционал-
ните норми и вредности на спортското 
новинарство во весниците.

Без разлика што ќе се случи, 
бројките укажуваат дека трендот во 
дигиталните вести е мобилен. Повеќе 
од половина од Американците поседу-

ваат или паметен телефон или таблет, 
а две третини од тие корисници доби-
ваат вести на нивниот мобилен уред 
(Pew, 2012). За да остане релевант-
но во оваа дигитална ера, спортското 
новинарство во весниците како про-
фесија ќе мора да најде начини да ги 
искористи предностите на мобилното 
новинарство надвор од едноставните 
предупредувања за вонредни вести.

Иако оваа студија се фокусираше 
на спортското новинарство, нејзините 
импликации можат да им помогнат 
на истражувачите да го разберат и 
проучуваат и новинарството за вести 
воопшто. Дигиталните и социјалните 
медиуми го извадија спортското нови-
нарство од „ноќна смена“ и повеќе го 
ставија во функција на денот. Тоа зна-
чи дека практиките на спортските но-
винари и на новинарите во целина сè 

повеќе се испреплетуваат. Исто така, 
како што беше наведено претходно, 
работата што ја вршат спортските но-
винари не е многу различна од рабо-
тата на репортерите на вести. Спорт-
ските новинари покриваат настани, 
негуваат извори и ги користат социјал-
ните медиуми за да комуницираат со 
читателите и да бидат во тек со вести-
те на ист начин како што се нивните 
колеги кои креираат вести во други 
општествени сфери. Спецификите на 
нивните работни места може да бидат 
различни, но основните предизвици 
за институционализираното новинар-
ство, се чини дека се исти, без разлика 
дали се гледа во редакцијата за спорт, 
во одделот за вести или во дескот. 

Извор: nsjc.mediaschool.indiana
Фото: Pixabay

Конечниот резултат на играта е важен, 

но навивачите можат да ја добијат таа вест од било 

каде. Спортските новинари треба да се фокусираат 

на она што еден уредник го нарекува „уникатна 

локална содржина“, без разлика дали се работи за 

анализа, приказни или длабинско покривање 

на локални спортови

Можеби иднината на 
спортското новинарство 

повеќе лежи во мобилната 
технологија, со паметните 

телефони кои продолжуваат 
со трендот да бидат важен 

начин на кој читателите 
добиваат вести. Можеби, 

гледајќи напред, спортското 
новинарство ќе живее на 

мобилни уреди. Може да има 
различни нивоа на претплати 

за мобилни телефони

https://nsjc.mediaschool.indiana.edu/smg-whats-changed-about-sports-journalism-pragmatic-implications/
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Длабоко на ланската шкотска 
зима, група новинарки, вклу-
чително и јас, седнаа пред 

своите лаптопи за да поразговараат 
за годишната шема за менторство 
за идните женски таленти.

Имајќи го предвид фактот за 
малиот број на пријавени спортски 
новинари претходно, решивме да 
им резервираме пет места. Но, се-
пак, се соочивме со проблем - беше 
невозможно да се најдат доволно 
новинари за пополнување на мес-
тата.

Нашата организација, „Жени-
те во новинарството во Шкотска“ 
(WiJS), која се залага за еднаквост 
во сферата, наредните неколку ме-
сеци ги мина во истражување на 
различноста за која веру-
вавме дека е проблем. 
Откривме дека само 
три од 95-те врабо-
тени новинари во 
шкотските печа-
тени спортски ме-
диуми биле жени. 
Потоа се преоку-
пиравме од две 
прашања - со какви 
бариери се соочуваат 
новинарките во медиум-
ската индустрија и што би мо-
желе да направиме за да ги решиме 
тие бариери?

Одлучивме да ангажираме двај-
ца студенти за истражување на ро-
довите студии на Универзитетот во 
Стратклајд, чија задача беше да ги 
интервјуираат неколкуте нови-
нарки кои се вработени во 
печатените спортски ме-
диуми или се хонорарно 
ангажирани, како и жените 
на останатите позиции во работ-
ните средини. Важно беше да се на-
прави разлика меѓу печатен меди-
ум и емитување, каде застапеноста 
на жените кои го покриваат спортот 
е многу подобра.

Во истата недела на објавување 
на извештајот од истражувањето, 
Здружението на фудбалски нови-

Сексизмот во 
надолен тренд, 

но има уште долг 
пат да се мине

нари во Шкотска беше домаќин на 
доделувањето на неговите годиш-
ни награди. Оваа година за првпат 
ги прослави достигнувањата и на 
жените во спортот, но јас бев една 
од неколку гости кои излегоа во 

знак на протест поради сек-
систичките коментари 

од говорникот по вече-
рата, Бил Коупленд.

Твитот што го 
објавив во знак на 
солидарност со ра-
диодифузерот Ејлид 
Барбур, кој, исто 

така, излезе во јав-
ност предизвика осо-

бено внимание на меди-
умите.

Две импресивни млади жени 
кои се дел од магистерки на 
курсот за применети родови 
студии на универзитетот, 

Хана Никол и Роуан Кларк, чекаа да 
го презентираат своето истражу-
вање по вечерата. Говорот на Коу-
пленд требше да послужи како ре-
ален пример за нивните заклучоци 
и докажува дека сè уште треба да 

мине време пред искоренување на 
родовата дискриминација.

Анкетираните новинарки рекоа 
дека претрпеле мизогинистичко 
малтретирање од фудбалски нави-
вачи и дека биле помалку платени 

од нивните машки колеги (пода-
тоци на владата на Обединетото 
Кралство го покажуваат родови-
от јаз во платите во весниците од 
5-21%). Тие биле изложени на сек-
систички забелешки во редакциите 

РОДОВАТА (НЕ)
ЕДНАКВОСТ ВО 

СПОРТСКОТО 
НОВИНАРСТВО 
ВО ШКОТСКА

Ако идните 
генерации на спортски 

новинари сакаат да 
ренесанса, тогаш 

мора да бидеме 
обединети во борбата 

против родовата 
дискриминација

Автор: ГАБРИЕЛА БЕНЕТ, 

хонорарна новинарка 
и копретседавач на „Жените 
во новинарството во Шкотска“
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Сексизмот во 
надолен тренд, 

но има уште долг 
пат да се мине

Анкетираните новинарки во истражувањето 
на „Жените во новинарството во Шкотска“ 

(WiJS) рекоа дека претрпеле мизогинистичко 
малтретирање од фудбалски навивачи и дека биле 

помалку платени од нивните машки колеги

и се чувствуваа занемарени во нив-
ното промовирање.

Сепак, имаше добри вести. Еден 
учесник рече дека секторот „мина 
долг пат“ во изминатите неколку 
децении. Дел од новинарките ре-
коа дека веруваат оти нивниот пол 
им креирал можности. Подемот на 
женскиот спорт, исто така, ги отво-
ри вратите. Се вели дека машките 
уредници во спортските редакции 
реагирале позитивно на предлози-
те за женските турнири да бидат 
покриени од новинарки.

На вечерата на фудбалските 
новинари го видов трансформатив-
ниот ефект на таквите сојузништва. 
Кога станав и ја напуштив просто-
ријата, неколку машки новинари од 
мојата маса ме следеа во знак на со-

лидарност. Тешко е да се искаже со 
зборови колку беше силно чувство-
то што ги имам крај мене. Следните 
денови им дадов коментар на десе-
тина новинари, главно мажи, кои ја 
покриваа приказната и сите изра-
зија разочарување и згрозеност.

Мојот избор е да се фокуси-
рам на овие позитивни искуства, 
наместо да ги гледам одговорите 
од мажите на мојот твит кои велат 
дека не можам да поднесам шега, 
дека всушност не излегов, дека не 
постои такво нешто како сексис-

тичка шега. Или дека нема да ми 
се верува, затоа што не го именував 
говорникот или не ја опишав точна-
та формулација на неговите забе-
лешки.

Ова е причината зошто јас не го 
сторив тоа. Затоа што не се работи 

за семантика или откажу-
вање на личноста од 

сцената. Станува 
збор за искре-
ност на култу-
рата што му 
о в о з м ож и л а 
да биде пока-
нет на сцена-

та на прво ме-
сто, колку и да 

е непријатна таа 
вистина. Нашето 

истражување сугерира 
дека оваа култура напредувала во 
последните години. Но, неодам-
на нешто тргна наопаку.

Најмногу од сè, станува збор 
за користење на тој настан како 
катализатор за промена која 
веќе се случува. Еве го доказот. 

Пред неколку дена во електрон-
ското сандаче на WiJS пристигна 

е-маил. Испраќач беше машки ре-
портер за рагби кој го стави на рас-
полагање и своето време и стекна-
тото работно искуство. Потоа дојде 
уште една понуда, а потоа и друга. 
Еден машки новинар кој ги покри-
ва атлетските настани праша што 
може да направи.

Овој вид на обединет пристап е 
единствениот пат напред. Послед-
ното нешто што сакаме или нѝ тре-
ба е родовиот раскол во шкотското 
новинарство. Гестовите за поддрш-
ка се клучни, ако сакаме да ги спре-
чиме идните генерации на жени 
да бидат замрзнати од печатените 
спортски медиуми. Верувам дека 
мразот веќе почнува да се топи.

Извор: theguardian.com
Фото: Pixabay

https://www.theguardian.com/football/blog/2022/may/14/sports-journalism-is-less-sexist-than-it-was-but-theres-still-a-long-way-to-go
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Историјата 
и значењето 
на 2 јули
Секоја година на 2 јули се одбележу-

ва Светскиот ден на спортските но-
винари за да им се оддаде почит, 

признание и охрабрување за нивната ра-
бота. Целта е да се мотивираат спорт-

ските новинари, да се стремат кон по-
напорна и поквалитетна работа и да 
бидат огледало за другите.

Без разлика дали тоа е брзо, 
точно и навремено известување за нај-

новите спортски вести и случувања или 
покривање на важни спортски настани, 2 
јули е денот за истакнување на извонред-
ната и ценета работа што ја вршат спорт-
ските новинари, пишува Каришма Кајум 
за „Еast Mojo“.

Во центарот на вниманието на нив-
ната чесна заложба е спортското но-
винарство, па оттука токму тие придо-

несуваат за зајакнување и просперитет на 
спортската култура ширум светот.

ИСТОРИЈА НА СВЕТСКИОТ ДЕН 
НА СПОРТСКИТЕ НОВИНАРИ

Денот на спортските новинари, 2 
јули, е избран во 1994 година за да ја од-
бележи годишнината на Меѓународната 
асоцијација за спортски печат (AIPS) со 
седиште во Швајцарија. 

И СПОРТСКИТЕ 
НОВИНАРИ 

ИМААТ СВОЈ 
СВЕТСКИ ДЕН ЗА 
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ

Почетоците 
на спортското 

новинарство датираат 
од раните години на 

19-от век, како важен 
дел на елитната класа 

и со текот на време 
транзитира и стана 

популарно како бизнис 
со вести и посветени 

спортски колумни
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Историјата 
и значењето 
на 2 јули
Секоја година на 2 јули се одбележу-

ва Светскиот ден на спортските но-
винари за да им се оддаде почит, 

признание и охрабрување за нивната ра-
бота. Целта е да се мотивираат спорт-

ските новинари, да се стремат кон по-
напорна и поквалитетна работа и да 
бидат огледало за другите.

Без разлика дали тоа е брзо, 
точно и навремено известување за нај-

новите спортски вести и случувања или 
покривање на важни спортски настани, 2 
јули е денот за истакнување на извонред-
ната и ценета работа што ја вршат спорт-
ските новинари, пишува Каришма Кајум 
за „Еast Mojo“.

Во центарот на вниманието на нив-
ната чесна заложба е спортското но-
винарство, па оттука токму тие придо-

несуваат за зајакнување и просперитет на 
спортската култура ширум светот.

ИСТОРИЈА НА СВЕТСКИОТ ДЕН 
НА СПОРТСКИТЕ НОВИНАРИ

Денот на спортските новинари, 2 
јули, е избран во 1994 година за да ја од-
бележи годишнината на Меѓународната 
асоцијација за спортски печат (AIPS) со 
седиште во Швајцарија. 

Почетоците на спортското новинар-
ство датираат од раните години на 19-от 
век, како важен дел на елитната класа и 
со текот на време транзитира и стана по-
пуларно како бизнис со вести и посвете-
ни спортски колумни.

ЗНАЧЕЊЕТО НА ОВОЈ ДЕН

Светскиот ден на спортските новина-
ри го слави и основањето на Меѓународ-
ната асоцијација за спортски печат (AIPS). 
На 2 јули се одбележуваат и услугите и 
заслугите на спортските новинари за про-
моција на спортот.

Денот има за цел да им оддаде при-
знание и да ги поттикне спортските нови-
нари да работат подобра, понапорно, по-
посветено и поквалитетно. Истакнувајќи 
ги нивните достигнувања, 2 јули, како 
ден, се фокусира на професионалците да 
го популаризираат спортот како медиум 
за светскиот мир.

ЧЕСТИТКИ ЗА СВЕТСКИОТ ДЕН НА СПОРТ-
СКОТО НОВИНАРСТВО

- Успехот на нашите сакани спортисти 
е подигнат со нашата поддршка и љубов, 
која можеме да ја споделиме само преку 

нашите сакани новинари. Среќен Светски 
ден на спортските новинари.

- Инспирирајте ги спортските новина-
ри, давајќи им поддршка да продолжат 
со нивната беспрекорна работа. Ви поса-
кувам најдобри желби по повод Светски-
от ден на спортските новинари.

- Животот за многумина од нас е тол-
ку досаден без спорт и затоа мораме да 
се заблагодариме на спортските новина-
ри ширум светот за добрата работа што 
ја вршат. Среќен Светски ден на спорт-
ските новинари.

- Спортот носи среќа на многу луѓе, а 
спортските новинари  им носат спорт на 
тие луѓе. Ви посакувам среќен Светскиот 
ден на спортските новинари.

- Новинар е некој кој го гледа светот и 
начинот на кој тој функционира и го прет-
ставува пред светот, за нас. Посипете ги 
со љубов на овој Светски ден на спорт-
ските новинари.

- Застанете на овој Светски ден на 
спортските новинари и охрабрете ги 
спортските новинари да се стремат кон 
извонредност во својата работа и да да-
дат пример на светот.

Фото: Pixabay

Денот на спортските новинари, 
2 јули, е избран во 1994 година за да ја одбележи 
годишнината на Меѓународната асоцијација за 

спортски печат (AIPS) со седиште во Швајцарија 
и посветен е на сите спортски 

новинари ширум светот

https://www.eastmojo.com/national/2022/07/01/world-sports-journalist-day-2022-history-significance-and-more/
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Социјалните мрежи како доказ 
за сексистичкиот однос кон 
спортските новинарки
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„Некој треба да ѝ каже на 
оваа страшна и бучна 
жена на „Еуроспорт“, во 

несоодветна облека, дека седам 
веднаш пред неа и дека нема по-
треба да вика“. Ова е само еден 
од многуте навредливи твитови 
што водителката на „Еуроспорт“ и 
GCN, Орла Ченауи, која моментно 
го коменира и известува од „Тур де 
Франс“, ги добива редовно кога е во 
етер. Многумина од нив ги означу-
ваат нејзините канали на социјални-
те мрежи за да биде принудена да 
ги гледа.

Огромно мнозинство од навред-
ливите пораки се однесуваат на на-
чинот на облекување и зборување 
на Ченауи, само затоа што се осме-
лува да биде своја. Таа не придава 
значење на тоа што и како другите 
луѓе мислат како треба да изгледа 
една жена. Таа е нескромна кон са-
мата себе и, се чини, дека тоа возне-
мирува мало, но гласно малцинство 
кое верува дека жените треба да 
бидат тивки и резервирани.

Ченауи не е единствената жена 
што трпи таков вид на злоупотреба 
на социјалните мрежи. Има повеќе 
жени од кога било кои работат во 
спортските медиуми, но тие сè 
уште се малцинство, а сексистички-
те ставови кон нив сè уште се при-
сутни.

Спортската индустрија и, 
конкретно, велосипедизмот, сè 
уште е свет во кој доминираат 
мажи. Еден брз поглед низ прес-са-
лата на „Тур де Франс“ овој месец 
открива само неколку жени меѓу 
стотиците фотографи и новинари. 
Така е во текот на целата сезона на, 
речиси, секој настан.

Работите донекаде се проме-
нија, откако првпат почнав да рабо-
там во специјализираното новинар-
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Орла Ченауи со поранешните велосипедисти 
Бредли Вигинс и Даниел Лојд во студиото на „Еуроспорт“

Социјалните мрежи како доказ 
за сексистичкиот однос кон 
спортските новинарки
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Новинарките многу често 
наидуваат на осуда за тоа 
што го носат, како звучат, 

како изгледаат, дали се 
насмевнуваат премногу или 

недоволно и други стандарди 
на кои нивните машки колеги 

не се придржуваат
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ство за покривање на велосипедизам, 
но сè уште е ретко да се видат 
жени меѓу новинарите, 
без разлика дали се ра-
боти за ТВ водителки, 
експертки, новинарки 
или фотографки.

Различни студии 
во светот ја истакнаа 
огромната нерамно-
тежа меѓу мажите и 
жените во спортско 
новинарство. Студијата 
објавена во Германија оваа 
година покажа дека помалку од 
10 проценти од работите во спортот 
им се припишуваат на жените.

Сексизмот се изразува низ различ-
ни форми. Доаѓа на директен 

начин преку навредливи 
пораки на социјалните 

мрежи, но може да дој-
де и на многу понеекс-
плицитен начин.

Кога присуству-
вав на трката Курне 
- Брисел - Курне во 

оваа сезона, јас бев 
единствената жена во 

прес-салата, а друг но-
винар помисли дека сум на 

угостителскиот персонал. Во ми-
натото, имав други вакви и слични 
искуства, верувајќи дека сум обожа-

вател наместо новинар.
Ваквите работи изгледаат мали, 

но тоа е демонстрација на очеку-
вањата дека жените не припаѓаат на 
спортското новинарство. Исто така, 
на социјалните мрежи ми беше пора-
чано дека жените не треба да пишу-
ваат за велосипедизам, затоа што не 
го разбираат, став што го знаат многу 
спортски новинарки.

Кога жените се издигнуваат во 
спортот, особено на телевизија, тие 
често се изложени на многу повеќе 
злоупотреба од нивните машки коле-
ги. Злоупотребата на новинари, маш-
ки или женски, е погрешна, но жените 
во спортското новинарство многу по-

И новинарките 
во велосипедизмот 

сè уште редовно 
се соочуваат 

со сексистички 
коментари

Различни 
студии во светот 

ја истакнаа 
огромната 

нерамнотежа меѓу 
мажите и жените 

во спортско 
новинарство
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често го носат товарот со вознемиру-
вање, несоодветни коментари и тро-
лање на социјалните мрежи.

Жените не треба да бидат иму-
ни од конструктивни критики, но 
честопати овие таканаречени крити-
ки не се однесуваат на способноста 
на жената да ја врши својата работа.

Новинарките многу често наи-
дуваат на осуда за тоа што го носат, 
како звучат, како изгледаат, дали се 
насмевнуваат премногу или недовол-
но и други стандарди на кои нивните 
машки колеги не се придржуваат. Же-
ните, исто така, се споредуваат една 
со друга како само неколку од нас да 
можат да бидат дозволени во овој 

простор во кој доминираат мажи и 
тоа е натпревар да се види кој е најдо-
бар.

За некои, на жените не им е дозво-
лено да бидат премногу гласни, да се 
истакнуваат или да се облекуваат на 
начин што е ништо помалку од кон-
зервативно.

Постои школа на мислата дека 
треба да ги „испегламе“ овие, така-
наречени, „тролови“ од вниманието 
што тие го сакаат и тоа ќе исчезне, но 
повторувањето на навредливи пораки 
што жените како Ченауи ги добива-
ат постојано покажуваат дека ова не 
функционира.

Ваквите пораки треба да се прог-

ласат за она што се, сексистички. На 
спортските новинарки, всушност на 
сите жени, треба да им се дозволи 
да ја вршат својата работа без грижа 
дека ќе бидат критикувани за тоа што 
го носат или како изгледаат.

Не можеме само да седиме, да 
бидеме тивки и да не правиме ништо. 
Не треба да бидеме само принудени 
да го преземеме, затоа што тоа е „дел 
од работата“. Сите ние мора да стане-
ме и да застанеме против сексизмот 
во сите негови форми.

Извор: velonews.com
Фото: VeloNews

Има повеќе 
жени од кога било кои 

работат во спортските 
медиуми, но тие сè 

уште се малцинство, а 
сексистичките ставови 

кон нив сè уште се 
присутни

https://www.velonews.com/events/tour-de-france/commentary-sadly-sexism-still-exists-when-it-comes-to-how-females-in-sports-journalism-are-treated-on-social-media/
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Фокусот на панелот на „Жур-
ноФест 2022“ насловен 
како „Повеќе од игра: зо-

што спортското новинарство е ва-
жно“ беше насочен на вредноста на 
спортското известување во денеш-
ницата, пишува Тум Балогун, спорт-
ски новинар од Манчестер. 

Наидовме на едно искрено и за-
страшувачко прашање, а четворица 
панелисти на „ЖурноФест 2022“ 
понудија различни, отрезнувачки, 
одговори.

Сепак, за среќа, и покрај тоа што 
во позадина на спортскиот пејзаж 
има голем број на случаи на измами 
и манипулации, пораката не беше 
официјална. Имаше и куп „златни 
грутки“ за присутните спортски но-
винари.

Главниот спортски дописник на 
„Тајмс“, Мет Лоутон истакна дека 
спортот денес е ранлив на коруп-
ција и злоупотреби.

„Да не беше спортското нови-
нарство, многу од тие работи ќе беа 
непроверени“, рече тој.

Со неговата изјава се согласи ТВ 
новинарката Кејти Шенахан. 

„Опкружени сме со толку многу 
информации, но најважен од сè е 
квалитетот“, рече таа. 

За Леон Ман, основач на BCOMS, 
колектив кој има за цел да ја подо-
бри разноликоста во спортските 
медиуми, спортското известување 
е кука што обезбедува совршена 
платформа за премостување на јаз-
от до публиката.

Важноста на медиумот е не-
побитна, бидејќи панелистите на 
„ЖурноФест 2022“ зборуваа само 

И спортот 
е еден вид на 
рефлексија на 
општествата

ПАНЕЛ НА „ЖУРНОФЕСТ 2022“ ПОД МОТОТО „ПОВЕЌЕ ОД ИГРА: ЗОШТО Е ВАЖНО СПОРТСКОТО НОВИНАРСТВО“ 

Главниот спортски 
дописник на „Тајмс“, Мет 

Лоутон истакна дека 
спортот денес е ранлив на 
корупција и злоупотреби. 
„Да не беше спортското 

новинарство, многу 
од тие работи ќе беа 

непроверени“, рече тој

Дармеш Шет од „Скај спортс“ 
тврди дека денешната ненаситна побарувачка 

за информации има голема улога во важноста на 
спортското новинарство. Никогаш, вели тој, 

немало толкава желба за содржина 
- од вонредни вести за трансфери до тешки 

истражувачки стории
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И спортот 
е еден вид на 
рефлексија на 
општествата

ПАНЕЛ НА „ЖУРНОФЕСТ 2022“ ПОД МОТОТО „ПОВЕЌЕ ОД ИГРА: ЗОШТО Е ВАЖНО СПОРТСКОТО НОВИНАРСТВО“ 

Сè додека има потреба 
да се известува за 

скандали во „Даунинг 
стрит“, за актуелни 
социјални прашања 

или за најновите 
таблоидни озборувања, 
секогаш ќе има потреба 

да се расветлат и 
таквите прашања и 

во спортовите што ги 
сакаме

неколку часа по веста за младиот 
фудбалер од англискиот Чемпион-
шип, Џејк Даниелс, како прв акти-
вен геј играч во Велика Британија 
по повеќе од 30 години.

„Без разлика дали станува збор 
за повреда на колено или за вести-
те за Џејк, денес сите тие работи се 
вовед во теми, во идеи и во диску-
сии во домаќинствата кои, сепак, не 
се неопходни за нивните членови“, 
вели Ман.

„Наша работа е да ги раскажеме 
нивните приказни“, се надоврза на 
тоа Шенахан.

Дармеш Шет тврди дека де-
нешната ненаситна побарувачка за 
информации има голема улога во 
важноста на спортското новинар-
ство. Никогаш, вели тој, немало 

толкава желба за содржина - од во-
нредни вести за трансфери до теш-
ки истражувачки стории.

„Без разлика дали се добри или 
лоши вести, мислам дека сега има 
огромен апетит за спортско нови-
нарство“, нагласи Шет.

Тој ја истакна и потребата мла-
дите новинари да имаат обемен 
тефтер со контакти. Да, тефтер со 
контакти.

„Никогаш не знаете кога, може-
би, ќе ви затребаат“, додаде тој.

Па зошто спортското новинар-
ство е важно? - Затоа што и спорт-
ското новинарство е новинарство. 
Тоа е сè и насекаде, заедно.

И спортовите се еден вид на 

рефлексија на општества и сè до-
дека има потреба да се известува 
за скандали во „Даунинг стрит“, за 
актуелни социјални прашања или 
за најновите таблоидни озбору-
вања, секогаш ќе има потреба да се 
расветлат и таквите прашања и во 
спортовите што ги сакаме.

Извор: newsassociates.co.uk  
Фото: Freepik

https://newsassociates.co.uk/journofest-2022-why-sports-journalism-matters/
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Улогата на 
спортското 
новинарство 
во менталното 
здравје на 
спортистите
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Џејмс Блејк се сеќава на својата 
прва голема прес-конферен-
ција во кариерата. Таа беше 

по третото коло на Отвореното те-
ниско првенство на САД во 2001 
година. Блејк, тогаш релативно нов 
лик на АТП турот, беше предмет 
на коментар на расна основа на те-
ренот во мечот со Лејтон Хјуит, кој 
подоцна го освои гренд слемот во 
Њујорк.

Блејк, кој загуби од Хјуит во пет 
сета, исто така, доживеа и топлотен 
удар за што доби две кесички со 
интравенски течности. Но, веднаш 
по натпреварот, тој замина пешки 
од теренот „Луис Армстронг“ до 
централниот терен „Артур Еш“, во 
придружба на четири лица, кога му 

било кажано дека мора да разговара 
со медиумите.

Исцрпен, тој седна во просто-
ријата со новинари и одговараше на 
прашања за коментарот на Хјуит.

„Откако завршив, тие се шегу-
ваа дека тоа е судење со оган“, рече 
Блејк, сега коментатор на ESPN. „Тоа 
беше навистина чудно, бидејќи мое-
то тело ме изневери тој ден. Имаше 
толку многу емоции низ мене и тоа 
не ми беше прв приоритет“.

Односот меѓу спортистите и 
спортските новинари отсекогаш бил 
комплициран, на моменти конфрон-
тирачки. Понекогаш, како што вели 
романсиерот Џејмс Мишенер, тоа е 
„една од најсреќните врски во аме-
риканското општество“.

Таквата врска доби ново поглавје 
на Ролан Гарос во 2021 година, кога 
втората носителка Наоми 
Осака објави дека, за 
да го заштити своето 
ментално здравје, 
нема да учествува 
на задолжител-
ните прес-конфе-
ренции по нат-
преварите. По 
контроверзноста 
што следуваше 
(и парична казна 
од 15.000 долари), 
таа се повлече од От-
вореното првенство на 
Франција, а подоцна и од Вим-
блдон.

Клубовите 
преферираат прес-

конференции и на тој 
начин си овозможуваат 

контрола кои играчи 
ќе зборуваат со 
новинарите, кој 

поставува прашања 
и колку прашања се 

поставуваат
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Додека спортистите заземаат 
став за нивната ментална 

благосостојба, многумина укажуваат 
на интеракциите со медиумите и на 
прес-конференциите како причина за 

зголемен стрес и анксиозност

„Често сум чувствувала дека 
луѓето не се грижат за менталното 

здравје на спортистите и ова е 
мој впечаток што го имам 

секогаш кога гледам 
или учествувам во 

една прес-конфе-
ренција. Често се-
диме таму и до-
биваме прашања 
што нѝ биле по-
ставувани повеќе 

пати претходно 
или поставувале 

прашања што внесу-
ваат сомнеж во наши-

те умови и јас едноставно 
нема да се подложам на луѓето 

што се сомневаат во мене“, напиша 

Осака на еден од нејзините лични 
профили на социјалните мрежи. 

Одлуката на Осака дојде во вре-
ме кога многу спортисти поотворе-
но зборуваа за нивните сопствени 
борби со менталното здравје. Но, 
она што ја издвои приказната на 
Осака е што беше прва спортистка 
која јавно и експлицитно го поврза 
менталното здравје со медиумските 
обврски, што алудира дека второто 
може да биде штетно за првото.

ДАЛИ Е ТОА?

Во разговорот со спортисти, но-
винари, истражувачи и професио-
налци за ментално здравје, општата 
смисла е дека случајот на Осака е 

специфична ситуација и не е енде-
мична за целиот спортски медиум-
ски индустриски комплекс.

„Мислам дека ова беше некој кој 
плачеше за помош и кој посегнуваше 
по сите видови на различни правци“, 
рече Хелен Елиот, долгогодишен 
спортски новинар и колумнист за 
„Лос Анџелес тајмс“. Сум бил дел од 
прес-конференции со неа и тоа ни-
когаш навистина не беше проблем. 
Таа се ангажираше, беше внимател-
на, интелигентна, рефлектирачка“, 
додаде тој. 

Ова е претставува сложено пра-
шање на повеќе нивоа. Некои играчи 
мразат да разговараат со новинари-
те. Некои тоа го толерираат. Некои 
го сакаат тоа. Репортерите работат 

Поранешнкиот американски тенисер 
Џејмс Блејк изрази загриженост 

за можноста на некои играчи кои 
со непријатност гледаат на прес-

конференциите, ќе почнат да го 
користат менталното здравје како 

изговор за напуштање на тие обврски

Клубовите 
преферираат прес-

конференции и на тој 
начин си овозможуваат 

контрола кои играчи 
ќе зборуваат со 
новинарите, кој 

поставува прашања 
и колку прашања се 

поставуваат
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на секакви приказни, од брзите ве-
сти за натпреварите до подолгите 
форми на новинарските жанрови. 

Но, приказната за Осака и широ-
ко распространетите разговори за 
менталното здравје на спортистите, 
нѝ даваат шанса да преиспитаме 
како професионалниот однос меѓу 
спортистите и медиумите, како 
работните рутини на спортските 
новинари, влијаат врз спортистите 
и како тој однос може да биде поз-
драв и подобар за сите кои се вклу-
чени во него.

ПЕРСПЕКТИВА НА СПОРТИСТИТЕ

Во своите мемоари „Отворено“ 
од 2009 година, тениската ѕвез-
да Андре Агаси ги опишува своите 
борби со откривањето на сопстве-
ниот идентитет на почетокот на не-
говата кариера додека го интервју-
ираа новинарите.

„За работите да бидат уште по-
лоши, новинарите го запишуваат 
точно она што го кажувам, додека 
јас го кажувам, од збор до збор, 
како да ја претставува буквалната 
вистина. Сакам да им кажам: „Др-
жете се, не го запишувајте тоа, овде 

размислувам само гласно“, напиша 
Агаси. „Прашувате за темата што 
најмалку ја разбирам, а тоа сум јас. 
Да се   уредувам, да си контрирам. 
Но, нема време. Нив им требаат 
црно-бели одговори, добро и зло, 
заговори во седумстотини зборови, 
а потоа продолжуваат на нешто на-
редно“.

Животот на елитниот спортист 

е неверојатно стресен. Нивните ка-
риери се, пред сè, зависни од нив-
ните тела и затоа постои стрес да 
останат здрави. Барањата и очеку-
вањата за изнесување на впечатоци 
за перформансите и за натпревари-
те се големи, а разликата во прис-
тапот на спортистите по победа и 
пораз честопати е незабележливо 
мала.

Доктор Ендрју Воланин, спорт-
ски психолог од Филаделфија, рече 
дека иако медиумските обврски 
ретко се еден од главните извори 
на вознемиреност за спортистите, 
тие обврски, сепак, се стрес.

„Замислете дека сте фантас-
тични на фудбалскиот терен, го 
правите она што се очекува од вас 
и потоа, на крај, треба да одите и 
да разговарате со 10 луѓе кои ви 
поставуваат прашања за што и да 

чувствуваат дека треба да ве пра-
шаат. Спортистите не се обучени да 
го прават тоа и тоа всушност може 
да биде значителна причина за по-
голема анксиозност во нивните пер-
форманси“.

Некои спортисти, како Блејк и 
поранешниот одбранбен бек во 
Националната фудбалска лига, 
Донте Витнер, рекоа дека имале, 
генерално, добри односи со меди-
умите за време на нивните карие-
ри. Во подготовкат за справување 
со новинаерите му помогна него-
виот тренер од Охајо, Џим Тресел. 

„Тој навистина вложи многу да 
се увери дека сите момчиња кои 
ги тренираше, а особено оние кои 
ќе излезат пред медиумите или 
имаат шанса да се најдат на драф-
тот, дека разбираат сè кога станува 
збор за справувањето со медиуми-

Во сите големи спортови 
има договори со 

репортерски групации 
за да се обезбеди 

задолжителен период 
од најмалку 10 минути 

за разладување на 
спортистите по 

натпреварите пред 
новинарите да можат да 

поставуваат прашања. Но, 
и така, интервјуирањето е 

стресно
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те. Како сакате да одвоите време 
да се смирите по натпревар или 
ако има голема ситуација или го-
лем пораз, момент што никогаш 
нема да го вратите, па навистина 
сакате да се смирите себеси“, рече 
Витнер, кој играше за четири тима 
во НФЛ.

Практично во сите големи спор-
тови има договори со репортерски 
групации, кои се основа за повеќе-
то интеракции меѓу медиумите и 
спортистите, за да се обезбеди за-
должителен период од најмалку 10 
минути за разладување по натпре-
варите пред новинарите да можат 
да ги интервјуираат играчите. Но, 
и така, интервјуирањето е стресно. 
Воланин истакна дека прес-конфе-
ренцијата е еден вид на јавно гово-
рење, што е еден од најраспростра-
нетите стравови кај луѓето.

Исто така, голема мантра за 
спортистите е да го контролираат 
она што можат да го контролираат. 
Да се   биде интервјуиран е спро-
тивно од тоа.

„Некако те ставаат на лице 
место секогаш кога треба да раз-
говараш со некого, а не знаеш во 
кој правец ќе оди тоа“, рече Вола-
нин.

Дури и играчите кои негуваат 
добри односи со новинарите вле-
гуват во конфликти од време на 
време. Постои став дека „никогаш 
не си бил дел од играта“ што нови-
нарите го мразат, но е реален меѓу 

спортистите. Витнер рече дека се 
судрил со медиумите во Бафало, 
делумно затоа што бил обвинет за 
дефанзивен пристап во натпревар 
кој бил резултат на стилот на игра 
на тимот.

Во најголем дел, играчите не-
маат проблем со критичките освр-
ти на нивните перформанси. Но, 
кога новинарите почнуваат да ги 
спомнуваат нивните лични животи 
или прашања надвор од натпрева-
рот, тоа е границата што не сака-
ат да се премине. Блејк рече дека 
единствениот пат кога имал про-
блем со соочување со спортските 
медиуми било кога тие известува-
ле за болеста на неговиот татко.

„Сè што правам на теренот е 
фер и давам максимум. Ако сакате 
да напишете дека мојот форхенд 
смрди, дека мојот бекхенд смрди, 
дека требаше да го сменам ова или 
она, сето тоа е 100 проценти фер. 
Мислам дека многу луѓе како да се 
обидуваат да ве привлечат - или 
се против вас или за вас. Разбирам 
дека тие во најголем дел само ја 
вршат својата работа“, рече Блејк.

НОВИНАРСКА ПЕРСПЕКТИВА

Централен дел од работата на 
новинарите е да разговараат со из-

вори. Пишувањето преку разговор 
со луѓето кои се вклучени во теков-
ните настани е суштина на профе-
сијата уште од почетокот на 20 век.

Верувањето во важноста на 
пристапот стана поизразено меѓу 
новинарите во изминатите две де-
цении, бидејќи дигиталните и со-
цијалните медиуми не само што ги 
оптоварија деловните модели на 
спортското новинарство, туку им 
дадоа и на навивачите и на играчи-
те свои платформи. Еден начин на 
кој новинарите можат да ја разли-
куваат својата работа е преку нив-
ната способност да интервјуираат 

играчи и тренери.
Разликата во начинот и лока-

цијата каде се правт тие интер-
вјуа зависи од тимот, од лигата, од 
спортот. Идеална ситуација за по-
веќето новинари е отворена собле-
кувална во која сите играчи кои ќе 
одлучат да останат во неа за разго-
вор со новинарите.

Клубовите преферираат прес-кон-
ференции и на тој начин си овозможу-
ваат контрола кои играчи ќе зборуваат 
со новинарите, кој поставува прашања 
и колку прашања се поставуваат. Про-
токолите за ковид-19 им дозволија на 
тимовите да постават повеќе ограни-
чувања за пристапот на новинарите 
до тимовите, а многу ограничувања сè 
уште се во сила.

Група истражувачи од САД, 
Велика Британија, Франција и Ав-
стралија спроведуваат студија за 
метановинаристичкиот дискурс, 
односно кога новинарите пишуваат 
околу приказната за Осака. Први-
те резултати кои беа претставени 
на Самитот на Меѓународната асо-
цијација за комуникација и спорт во 
март, сугерираат дека англиските и 
француските новинари го врамија 
своето покривање на случајот Оса-
ка делумно преку прес-конферен-
ции, како неопходен дел од извес-
тувањето.

Во најголем дел, играчите немаат проблем со 
критичките осврти на нивните перформанси. Но, кога 

новинарите почнуваат да ги спомнуваат нивните лични 
животи или прашања надвор од натпреварот, тоа е 

границата што не сакаат да се премине
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„На луѓето не мора да им се 
допаѓа (прес-конференцијата), но 
во исто време мислам дека постои 
неизвесност „Како ќе ја замениме?. 
Ова е дилема, нешто што не е совр-
шено, но донекаде функционира“, 
рече истражувачот од Универзи-
тетот во Флорида, доктор Роксан 
Коче, еден од авторите во студија-
та.

 
ШТО СЛЕДУВА?

Најлесен одговор би бил да се 
ослободиме од прес-конференции-
те. На крајот на краиштата, ако на 

новинарите не им се допаѓаат и на 
играчите не им требаат, тогаш која 
е поентата? - Особено кога тие соз-
даваат неизбежен впечаток на моќ 
на група мажи кои, на пример, ис-
прашуваат млади жени или помла-
ди црни спортисти кои пораснале 
во услови на насилството и н сиро-
маштијата.

„Ние не сме добрите момци 
овде“, напиша Џонатан Лив во „Гар-
дијан“ во 2021 година. „Ние повеќе 

не сме моќта. И еден од најдобри-
те светски спортисти буквално по-
веќе би сакал да се откаже од гренд 
слем турнир отколку да разговара 
со печатот. Наместо внимателно 
да се испита што тоа кажува за нив, 
можеби вреди да се запрашаме што 
вели тоа и за нас“.

Но, новинарите и поранешните 
спортисти кои се интервјуирани за 
овој текст не сметаа дека откажу-
вањето на прес-конференциите е 

реално. Блејк рече дека е загрижен 
поради тоа што некои играчи кои со 
непријатност гледаат на прес-кон-
ференциите, ќе почнат да го корис-
тат менталното здравје како изго-
вор за напуштање на тие обврски.

Постои и проблем со обемот. 
Помислете на неделата за меди-
умите во Супербол. Замислете свет 
каде што, наместо една голема 
прес-конференција, спортистите 
како Том Брејди или Метју Стафорд 
треба да направат стотици индиви-
дуални интервјуа. Тоа само може да 
биде постресно, а никако помалку 

стресно за нив.
Дополнително, милионите и 

милијардите долари во спортски-
от свет постојат барем делумно и 
поради медиумското покривање. 
Многу спортисти можат да ги рас-
кажат своите приказни и перспек-
тиви како резултат на интеракции-
те со новинарите. 
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