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СТУДИИТЕ ПО НОВИНАРСТВО СЕ НЕАТРАКТИВНИ ЗА МЛАДИТЕ
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„Седмата сила“ 
ВО ПРОБЛЕМИ 
за регрутација 

на кадри
Од 50 слободни 

места на студиите 
по новинарство за 

академската година 
2022/23, во првиот уписен 

рок на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ во Штип 
се пријавиле само двајца 

кандидати

Стр:  
2-7

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. 
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Новинарството, професија позна-
та како „седма сила“ и како јавно 
добро, е во незавидна положба. 

Медиумите во сите форми (весници, 
радио, ТВ и портали) се соочени со 
проблеми за кадровско екипирање на 
редакциите. Интересот за работа е во 
континуиран пад, како и интересот за 
студирање. Бројот на кандидати кои, 
по завршување на средното образо-
вание, пројавуваат желба за студии 
по новинарство во последните годии 
е поразителен. Па, оправдано се по-
ставува прашањето за причините на 
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Поднаслов 2: „Нема соодветни школи, нема соодветни 
професори, нема соодветни учебници. Едноставно нема 
квалитетно новинарство, без квалитетни новинарски 

школи. Нема вмрежување на универзитетите кои во 
своите програми имаат студии по новинарство, туку се 
гледаат како конкуренција. Причина за слабиот одзив за 

студирање новинарство кај нас е нелојалната конкуренција од 
универзитетите во Словенија“, ВЕЛИ Игор Стојанов, главен и 

одговорен уредник во одделот за радио и ТВ на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ од Штип.
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таквата состојба и за последиците на 
среден и долг рок. 

Една од нив, можеби и најважна, е 
секако од финансиска природа. Пер-
цепцијата дека најголем дел од врабо-
тените во медиумите имаат ниски пла-
ти, недоволна заштита и безбедност 
при работа, неизвесност за наоѓање на 
работен ангажман по студиите, дого-
вори на определено време кои не ну-
дат максимална сигурност во време во 
кое сè поприсутна е фразата „ништо не 
е сигурно“, се само дел од факторите 
кои ги одвраќаат потенцијалните сту-

денти по новинарство. Криза на меди-
умите, пред сè, значи криза на нови-
нарството и неговиот интегритет. 

„Нема интерес за студии по нови-
нарство. Од 50 слободни места на сту-
диите по новинарство за академската 
година 2022/23, во првиот уписен рок 
се пријавија само двајца кандидати. 
Остануваат уште два уписни рока. 
Ако нивната бројка не биде поголема 
од пет, нема да може да се формира 
група, па наставата за нив ќе се одвива 
менторски“, вели Игор Стојанов, гла-
вен и одговорен уредник во одделот 
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за радио и ТВ на Универзитетот „Гоце 
Делчев“ од Штип.

Проблемот за ваквата слика, според 
него, е мултифакторијален.

„Прво, пред да станат студенти, по-
тенцијалните студенти се публика. Во 
таква улога, тие ги следат медиумите и 
содржините што се продуцираат, слу-
шаат искуства и од сето тоа добиваат 
впечаток дека медиумите се наоѓаат на 
ниски гранки. Втората причина се мали-
те можности за вработување во источна 
Македонија. Трето, 90 отсто од медиум-
ските работници во овој дел од држава-
та имаат потпросечна плата, а само 10 
отсто е со месечни примања над про-
секот“, се дел од причините што ги на-

ведува Стојанов од анализата на Штип-
скиот универзитет за слабиот интерес за 
студиите по новинарство на кои идните 
новинари имаат можност за градење на 
стил на пишување и учење и лична над-
градба на новинарските жанрови преку 
две публикации - „Бруцош“, која е чисто 
студентски производ, „Студентско ехо“, 
но и универзитетско радио, видео про-
дукција, интернет страницата www.goce.
mk.

Пазарот несомнено има и игра клучна 
улога за иднината на студентите по но-
винарство, смета Стојанов, но освен про-
блемите што го истакна од анализата, тој 
додава уште неколку за поразителниот 
одзив за студиите по новинарство.

„Нема соодветни школи, нема соод-

ветни професори, нема соодветни учеб-
ници, а по Закон треба да се обезбедат. 
Едноставно нема квалитетно новинар-
ство, без квалитетни новинарски шко-
ли. На национално ниво, проблем е што 
нема вмрежување на универзитетите кои 
во своите програми имаат студии по но-
винарство. Наместо да соработуваат, тие 
се гледаат како конкуренција. И третиот 
момент за слабиот одзив за студирање 
генерално кај нас е нелојалната конку-
ренција од универзитетите во Словенија. 
Државата дава стипендии за студенти 
од странство на тамошните факултети, 
што е привлечна опција за македонските 
студенти, откако словенечките студенти 
почнаа да се школуваат на факултети во 

Германија, Австрија и други земји на Ев-
ропската Унија. Затоа македонската др-
жава мора да се позанимава со ваквиот 
проблем и да изнајде сеопфатно реше-
ние за новинарството кај нас“, посочува 
Стојанов.        

                
НЕОПХОДНИ СЕ РЕФОРМИ НА СТУДИИТЕ 
ПО НОВИНАРСТВО, ПОТРЕБНА Е ПРАКСА

Како причина за бледиот интерес за 
студирање на новинарство, новинарите 
од помладата генерација ги посочуваат 
и стерилните програми на универзите-
тите. Според нив недостасува пракса би-
дејќи, како што велат, многу малку може 
да се стекне искуство само преку теорија 
од студентските клупи.      

Перцепцијата дека најголем дел 
од вработените во медиумите 
имаат ниски плати, недоволна 

заштита и безбедност при 
работа, неизвесност за 

наоѓање на работен ангажман 
по студиите, договори на 

определено време кои не нудат 
максимална сигурност во 

време во кое сè поприсутна е 
фразата „ништо не е сигурно“, 
се само дел од факторите кои 
ги одвраќаат потенцијалните 

студенти по новинарство

УКИМ - Правен факултет - фото скриншот фејсбук страница

Игор Стојанов
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„Самиот факт што секоја година 
се запишуваат сѐ помалку млади на 
студиите по новинарство е показа-
тел на тоа колку малку всушност 
преземаат образовните институ-
ции за оваа струка. Искрено сме-
там дека ретко кој млад новинар 
се стекнал со големо искуство при 
неговото студирање. Со седнување-
то во редакција, младите почнуваат 
од нула, односно како првпат да се 
сретнуваат со струката. И добро и 
лошо е што кругот на млади нови-
нари е мал, па медиумите немаат 
огромен простор да бираат, а за 
младите тоа е добро бидејќи лесно 
можат да се вработат“, вели Борјан 
Бојчев од „Слободен печат“. 

Според него, со недоволно ква-
литетното обучување кај младите 
новинари, полека се губи и квали-
тетот во професијата. 

„Уредниците во редакциите се 
оние кои ги учат младите новинари 

на основните работи во оваа струка, 
што треба да е работа на профе-
сорите. Студиите по новинарство, 
според мене, но верувам и многу 
други кои дипломирале на овие 
студии, не се доволно посветени на 
новинарството. Сметам дека оваа 
работа е повеќе практична, а обра-
зованието ретко нуди пракса за сту-
дентите кои учат новинарство, каде 
подоцна ќе можат да научат повеќе 
за професијата. Младите новина-

ри се оставени сами на себе да се 
снаоѓаат и да учат од грешките кои 
ќе ги имаат во работењето“, додава 
Бојчев.

ПРАКСА, РАБОТА, НЕДОВОЛНО 
ИСКУСТВО, МАЛИ ПЛАТИ, 
НО ГОЛЕМА ЖЕЛБА

За искуство треба сами да се по-
грижат, почнуваат со работа уште 
во текот на студиите што сами ја ба-
раат оти факултетите не им ја овоз-
можуваат, мали плати се предизви-
ците со кои се соочуваат младите 
новинари и за време на студиите и 
по нивно завршување.     

„Да се биде млад новинар во 
Македонија е навистина сериозен 
предизвик. Верувам дека е така и за 
секоја друга професија, но доколку 
за студии по новинарство се одлу-
чите на некој од државните универ-
зитети во земјава, тогаш знаењето 

во оваа професија ќе морате да го 
барате сами. Во текот на студиите 
се изоставени стручните новинар-
ски предмети или се ставени како 
изборни, додека пак дури и кога ќе 
завршите факултет сите ви бараат 
искуство за да се вработите“, ис-
такнува Михаило Донев од ТВ 24. 

Многу колеги, меѓу кои и сами-
от како што вели, спасот од оваа 
ситуација го наоѓаат преку работа 
уште во текот на студирањето, без 

разлика дали е тоа пракса во теле-
визија или онлајн медиуми. 

„Секако, и тоа е проблем би-
дејќи морате да си најдете работа/
пракса сами, оти државните факул-
тети повеќе тоа не ви го овозможу-
ваат. Друг проблем се платите, па 
и кога ќе најдете стабилна работа 
повторно останувате разочарани. 
Сепак, желбата за професијата и 
трудот кај младите новинари об-
ично се големи, па тоа е она што ги 
надоместува сите претходно наве-
дени работи кои навистина прет-
ставуваат проблем за сите, посеб-
но за младите новинари“, посочува 
Донев. 

ДЕВЕТ ПАТИ ПОМАЛКУ СТУДЕНТИ 
ПО НОВИНАРСТВО НА УКИМ 
ВО ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Само две години во последните 
16 се запишале трицифрен број на 

студенти по новинарство на Универ-
зитетот „Свети Кирил и Методиј“ 
во Скопје. Во академската 2006/07 
година ги имало 148, додека во 
2010/11 се запишале 108, покажу-
ваат бројките во истражувањето 
до кои дојде ПИНА. Бројот, пак, на 
запишани студенти на новинарство 
на Универзитетот „Гоце Делчев“ во 
Штип е шесткратно паднат. 

Покрај тоа што од година во го-
дина сè помалку се запишуваат сту-

 Како причина за 
бледиот интерес 

за студирање 
на новинарство, 
новинарите од 

помладата генерација 
ги посочуваат и 

стерилните програми 
на универзитетите. 

Според нив недостасува 
пракса бидејќи, како 

што велат, многу 
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стекне искуство 

само преку теорија од 
студентските клупиМихаило Донев од ТВ 24

7

БИ
Л
ТЕН

денти во прва година на новинар-
ство, мала е заинтересираноста и за 
мастер студиите за новинарство, од 
кои половина се укинати, вели из-
вештајот на ПИНА.

Ѓургица Бојчовска, студентка 
на новинарство, на Правниот фа-
култет „Јустинијан Први”, за ПИНА 
вели дека се запишала на студиите 
по новинарство затоа што имала го-
лема желба да научи повеќе за оваа 
професија.

„На почетокот мислев ќе нау-
чам многу на факултетот, но тоа не 
беше така. На  студиите по нови-
нарство имаме само два задолжи-
телни предмета поврзани со нови-
нарството. Другите предмети се 
изборни, иако треба да се задолжи-
телни. Исто така, македонски јазик 
и странски јазик ги имавме само 
во една година, а на факултет на 
кој треба да имаме задолжителна 
пракса, преку која ќе можеме да 
научиме многу повеќе, ја немаме. 
Работа како новинар е тешко да се 
најде овде кај нас во Македонија. 
Треба да имаш врски да те врабо-
тат“, го споделува своето искуство 
Бојчовска за ПИНА.

МЛАДИТЕ НОВИНАРИ ПОВЕЌЕ УЧАТ 
ПРЕКУ НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОТКОЛКУ НА ФАКУЛТЕТ 

Новинарските факултети мора 
да се реформираат, а неформално-
то образование, во време на криза, 
пробува да ги пополни празнините 
во едукацијата на младите новина-
ри, е еден од заклучоците на диску-
сијата „Потенцијалот на неформал-
ното новинарско образование“ од 
2019 година во рамки на Истражу-
вачкиот филмски фестивал - Скопје, 
неколкудневен настан посветен на 
новинарството и медиумите.

Учесниците на дискусијата ука-
жаа на малите можности за учење 
преку практична работа и примери 
за време на студиите, до застарени-
от материјал за учење и формите на 
известување кои се помалку се упо-
требуваат во новинарството. Покрај 
тоа, нагласија тие дека студиските 
програми мора да претрпат проме-
ни, бидејќи тоа што се изучувало 
пред 10 или 20 години, не може да 
се изучува и денес. 

Фото: Unplash

https://pina.mk/5022-se-pomali-brojkite-na-studentite-po-novinarstvo-na-fakultetite/
https://www.radiomof.mk/mladite-novinari-povekje-uchat-preku-neformalno-obrazovanie-otkolku-na-fakultet/
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Работете додека 
учите, вмрежете се, 
бидете практикант, 
користете алатки

КАКО ДА СТАНЕТЕ ПОДОБАР СТУДЕНТ НА НОВИНАРСТВО

Придружете се 

на студентската новинска 

организација во вашето училиште. 

Тоа обезбедува одличен начин за 

вклучување во заедницата.

Пополнувањето на слободно време од 

универзитетските активности со барање 

на практикантска работа во новинските 

куќи овозможува одлична можност за 

стекнување со повеќе професионално 

искуство. Тоа служи и како шанса за 

проширување на вашите 

хоризонти и добивање 

на стручни совети 

од професионални 

редакции. 
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Работете додека 
учите, вмрежете се, 
бидете практикант, 
користете алатки

КАКО ДА СТАНЕТЕ ПОДОБАР СТУДЕНТ НА НОВИНАРСТВО Дали сте студент на новинар-
ство кој сака да гради кари-
ера во медиумите? - Ако од-

говорот е потврден и цврсто стоите 
зад таквата ваша одлука, составивме 
чекори во процесот што мора да ги 
имате на ум додека се подготвувате 
да влезето во журнализмот. Разгова-
равме со тројца професори по нови-
нарство во САД за да добиеме слика 
за начините да станете подобар сту-
дент и поподготвен новинар. 

1 Учете со правење

Повеќето школи за но-
винарство низ целата земја 
го користат методот „учи 

преку правење“, каде што студен-
тите се впуштаат во активностите 
на известување во нивните локални 
заедници. Ова им овозможува да 
добијат подобро разбирање за тоа 
што навистина значи да се биде но-
винар. Со задачите на часовите по 
новинарство, погрижете се да се за-
длабочите колку што можете повеќе 
во приказната и истражете ги сите 
ваши извори и совети што ги добива-
те. За тоа да биде дел од вашиот се-
којдневен живот, придружете се на 
студентската новинска организација 
во вашето училиште. Тоа обезбеду-
ва одличен начин за вклучување во 
заедницата. Организација, со која ра-
ководат студенти, служи како мож-
ност за учење, бидејќи тие ве учат не 
само за основите на пишувањето на 
вести, туку и за најдобрите практики 
за следење на настани. Секогаш на-
стојувајте да се предизвикувате се-
беси со истражување на посложени 
приказни во локалната заедница и 
за пишување на тековни вести и мо-
жеби ќе имате можност да објавите 
некоја во вашиот локален весник.

„Веруваме дека студентите тре-
ба да прават како што учат. Затоа и 
ги охрабруваме да се вклучат најпр-
во во новинарските продукции што 
се управувани од студенти, а потоа 
да се обидат да станат практикан-
ти и да се ангажираат на сезонски 
работни места во професионалните 
медиуми“, вели Крис Дејли, профе-
сор на Универзитетот во Бостон. 

Пополнувањето на слободно 
време од универзитетските актив-
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ности со барање на практикантска 
работа во новинските куќи овозмо-
жува одлична можност за стекну-
вање со повеќе професионално ис-
куство. Тоа служи и како шанса за 
проширување на вашите хоризонти 
и добивање на стручни совети од 
професионални редакции. Преку 
таквото искуство, не само што мо-
жете да го подобрите вашето пишу-
вање, туку и подобро да разберете 
што навистина значи да се работи 
како новинар. 

2 ВмрежувањеВмрежувањето функ-
ционира како суштински 
аспект на новинарството, 

бидејќи не само што ви помага да 
стигнете до најдобрите извори во 

областите, туку, исто 
така, ќе биде од по-
мош да запознае-
те повеќе луѓе во 
бизнисот. Преку 
вмрежување, 
градите соп-
ствено име во 
насока на што 
повеќе луѓе да 
ги забележат 
вашите вешти-
ни и атрибути 
како новинар. Овој 
процес започнува по 
самото влегување на 
факултет и запознавањето 
на вашите соученици, идни колеги 
новинари, со кои можете да започ-
нете со градење на вашата мрежа. 
LinkedIn работи како голем ресурс 

за новинарството, бидејќи ви овоз-
можува да комбинирате листа на 
поединци кои сте ги сретнале на 
конвенции, на часови, за време на 
стажирање, па дури и на полагање. 
Не дозволувајте вашите контакти 
да заминат!

„Кога новинарот сака да разго-
вара со професионалец на која било 
позиција, вклучително и етабли-
рани писатели, предлагам да кон-
тактирате директно, без разлика 
дали преку електронска пошта, на 
настан, преку социјални медиуми 
или телефонски“, советува профе-
сорката Стејси Шолдер од школата 
за новинарство во УСЦ Аненберг. 

Вмрежувањето 
функционира како суштински 

аспект на новинарството, 
бидејќи не само што ви помага 

да стигнете до најдобрите 
извори во областите, туку, 

исто така, ќе биде од помош 
да запознаете повеќе луѓе во 

бизнисот. Не дозволувајте 
вашите контакти да 

заминат!
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„Почитувајте го времето на 
луѓето и бидете транспарентни за 
тоа кои сте и што барате“, додава 
таа.

Можете, исто така, да се обиде-
те да контактирате со вашиот оми-
лен новинар за какви било совети за 
актуелна приказна што ја пишувате 
или за која било тема. Контактот 
со други новинари нуди одличен 
начин да ја изградите вашата мре-
жа, бидејќи тие можат да ве водат. 
Повеќето од вашите професори ќе 
се обидат да ве поврзуваат со дру-
ги луѓе за кои сметаат дека можеби 
имаат повеќе ресурси за темата или 
приказната што ја истражувате. Би-

дете отворени да слушате од други 
професионалци, бидејќи тие можат 
да дадат најдобри совети и ресурси 
за новинарите студенти.

3 Практикантска работа

Практикантството слу-
жи како најдобар можност 
за стекнување на повеќе 

искуство и проширување на вашата 
мрежа. Како практикант си давате 
можност да работите во динамич-
на редакција која може да ја зго-
леми вашата работна етика. Тоа, 
исто така, е одлична можност за 
повозрасните новинари кои дипло-

мираат да бидат и потенцијални 
вработени во компании кои нудат 
можност за соработка. Работата е 
шанса да откриете која област во 
новинарството најмногу ви лежи со 
тоа што ќе ги испробате сите. Об-
рнете внимание на веб-страниците 
како LinkedIn.

„Практикантсвото е одлично 
кога новинарите студенти можат да 
придонесат за новинска организа-
ција, да работат со професионалци 
и да бидат сведоци на секојдневни-
те искуства на репортерите, проду-
центите и уредниците додека тие 
донесуваат уреднички одлуки и 
креираат содржина. Впијте го тоа, 
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барајте начини да помогнете, да нау-
чите што е можно повеќе, да внесете 
енергија и ентузијазам во работата и 
внимавајте дека можете да оставите 
траен впечаток на луѓето со кои рабо-
тите“, рече Шолдер. 

Работата со професионалци во 
областа служи како одличен начин да 
се научат различните начини за пишу-
вање на новинарска приказна. Можете 
да пробате различни позиции во но-
винарството, како што се пишување, 
производство или управување со ре-

дакцијата за да видите која најмногу ви 
одговара. Бидете подготвени да вле-
зете со одлучен став и да научите што 
е можно повеќе додека сте во редак-
цијата. Искористете што е можно по-
веќе од предностите на стажирањето.

4 АлаткиОстанува од витално зна-
чење за новинарите секогаш 
да ги чуваат алатките при 

рака кога и да почнат да известуваат. 
Одличен пример за алатка која се ко-

ристи за новинарство е Otter.ai, аплика-
ција која служи како платформа за сни-
мање на интервјуа и нуди бесплатни, 
но и платени планови. Еден од начин 
за пронаоѓање на најдобрите алатки за 
новинарство започнува со тоа што ќе 
ги прашате вашите професори и соуче-
ници за нивното искуство. Читањето на 
книги напишани од професионални но-
винари обезбедува уште еден одличен 
ресурс кој може да ви помогне подобро 
да го разберете процесот на пишување 
на приказна. Некои книги навлегуваат 
во детали за различните приказни што 

се понудени во новинарството. Одвојте 
малку време за да ги побарате тие ре-
сурси, бидејќи можеби ќе ги користите 
до крајот на вашата кариера.

„Уредите за снимање, камерите, 
услугите за транскрипција се сите ко-
рисни алатки за студентските нови-
нари. Паметен телефон често може 
да биде единствената алатка која им 
овозможува на новинарите да снимаат 
разговори, фотографии, звук и видео 
кога покриваат стории. Но, ништо нема 
да го заземе местото на подготовка, на 

фокусирање и способност за слушање“, 
смета Шолдер.

Класичните алатки кои секогаш се 
потребни на новинарите вклучуваат 
компјутер, уред за снимање, телефон 
и тетратка. Секогаш погрижете се да 
ги чувате при рака додека продолжу-
вате да работите на вашата задача во 
текот на неделата. Тие можат да по-
могнат во ублажување на товарот на 
известување, бидејќи помагаат да се 
олесни процесот на интервјуирање. 
Бидејќи технологијата го обликува све-
тот на новинарството, останува важно 

Практикантството служи 
како најдобар можност за 

стекнување на повеќе искуство и 
проширување на вашата мрежа. 

Како практикант си давате 
можност да работите во 

динамична редакција која може 
да ја зголеми вашата работна 

етика. Искористете што е 
можно повеќе од предностите 
на практикантската работа.
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да научите да правите сè. Обидете се 
да направите список на секој ресурс и 
споделете го со пријателите.

5 Пристапување кон 
модерното новинарство

Светот на новинарството 
продолжува да се менува, па 

студентите по новинарство треба да 
бидат подготвени за сите можности. 
Одржувајте емпатично гледиште кога 
покривате контроверзни или чувст-

вителни теми, особено кога допирате 
до извори. Секогаш погрижете се да 
ги имате на располагање најдобрите 
ресурси за ментално здравје. Избегну-
вајте да останете во циклус на вести 
што може да создаде балон во вашата 
работа што треба да резултира со не-
пристрасно известување. Запомнете, 
секогаш да правите пауза кога извес-
тувањето ќе стане премногу, бидејќи 
одморен новинар е од суштинско зна-
чење.

„Студентите треба да одат подале-
ку од Твитер“, рече управниот уредник 

на Висконсин Воч и професор на Уни-
верзитетот во Висконсин-Медисон, Ди 
Џеј Хол. „Прочитајте ги „Њујорк тајмс“, 
„Вашингтон пост“, посетете ги локал-
ните веб-страници за вести и слушајте 
ја локалната јавна радио станица“, ис-
такна тој. 

Секогаш прелистувајте ги сите 
ваши белешки и консултирајте извори 
за да бидете сигурни дека ќе стекнете 
најдобро можно разбирање за тема-
та што ја работите. Одржувањето на 
чист ум и здраво тело ви помага да 

се претставите најдобро што можете 
во бескрајните денови како новинар. 
Заштитете се додека излегувате да ја 
завршите работата, особено кога по-
кривате несигурни настани. Погрижете 
се секогаш да ги известувате вашите 
уредници за она што се случува околу 
вас и да им помагате на другите нови-
нари. Не заборавајте да го имате теле-
фонот со вас.

„Безбедноста е од суштинско зна-
чење за сите новинари. Внимавајте на 
околината, бидете сигурни дека барем 
уште едно лице знае каде одите за да 

ги предупреди властите и раководни-
те лица во редакцијата доколку сте во 
каква било опасност. Ако треба да ја 
напуштите локацијата затоа што не се 
чувствувате безбедно, тогаш направе-
те го тоа. Ако луѓето ви се закануваат 
или исмеваат, обидете се да ги избег-
нете и побарајте безбедно место каде 
што нема толку голема веројатност да 
бидете мета“, советува Шолдер.

Имајте ги на ум сите различни со-
вети што се понудени во оваа статија 
и погрижете се да ги споделите со 

пријателите и со соучениците. Секогаш 
одржувајте ги вашите најдобри пер-
форманси и барајте ресурси кои можат 
да ви помогнат да дознаете повеќе за 
новинарството и да се подобрите. От-
фрлете го стравот што ве спречува да 
контактирате со други професионал-
ци и секогаш имајте отворен ум кога 
известувате. Дали сега сте подготвени 
да тргнете на пат? - Се надеваме дека 
сигурно е така!

Извор: College Magazine
Фото: Unplash 

Класичните алатки кои секогаш се потребни 
на новинарите вклучуваат компјутер, уред 
за снимање, телефон и тетратка. Секогаш 
погрижете се да ги чувате при рака додека 

продолжувате да работите на вашата задача

https://www.collegemagazine.com/how-to-become-a-better-student-journalist/
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Студентските весници, публикации, 
радио и други медиуми се важен 
сегмент во заедницата на кампусот, 

не само како извор на информации, туку и 
како средство за одржување на имиџот на 
одговорна институција. Правата на слобода 
на говор и на слободен печат се најважни за 
студентите по новинарство. 

Обезбеди одговорно новинарство - 
Студентите новинари учат како да се за-
нимаваат со новинарство. Студентските 
весници и другите медиуми треба да им-
плементираат ригорозни програми за обу-
ка преку кои студентите ќе ги совладуваат 
новинарските стандарди и етика.

Практикување инклузија - Студентско-
то новинарство игра важна улога во обли-
кување на климата во кампусот. Како таков, 
императив на персоналот во весникот е да 
вклучува различни мислења. Направете на-
пор да регрутирате разновидни репортери, 
уредници и колумнисти.

Запознај ги своите права - Студентите 
новинари на државните универзитети има-
ат право на целосна заштита на слободата 
на печатот што ја дава Првиот амандман. 
Иако приватните универзитети не се обвр-
зани со Првиот амандман, тоа е спротивно 
на вредностите и на мисиите на универзи-
тетите да ги цензурираат студентските но-
винари.

Инсистирајте на слобода на печатот 
- Ако вашиот факултет или универзитет 

Одговорно 
новинарство, 
инклузија, 
слобода на 
информации...

ЗА СТУДЕНТИ НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ ОРГАНИЗАЦИИСОВЕТИ
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Студентските весници, публикации, 
радио и други медиуми се важен 
сегмент во заедницата на кампусот, 

не само како извор на информации, туку и 
како средство за одржување на имиџот на 
одговорна институција. Правата на слобода 
на говор и на слободен печат се најважни за 
студентите по новинарство. 

Обезбеди одговорно новинарство - 
Студентите новинари учат како да се за-
нимаваат со новинарство. Студентските 
весници и другите медиуми треба да им-
плементираат ригорозни програми за обу-
ка преку кои студентите ќе ги совладуваат 
новинарските стандарди и етика.

Практикување инклузија - Студентско-
то новинарство игра важна улога во обли-
кување на климата во кампусот. Како таков, 
императив на персоналот во весникот е да 
вклучува различни мислења. Направете на-
пор да регрутирате разновидни репортери, 
уредници и колумнисти.

Запознај ги своите права - Студентите 
новинари на државните универзитети има-
ат право на целосна заштита на слободата 
на печатот што ја дава Првиот амандман. 
Иако приватните универзитети не се обвр-
зани со Првиот амандман, тоа е спротивно 
на вредностите и на мисиите на универзи-
тетите да ги цензурираат студентските но-
винари.

Инсистирајте на слобода на печатот 
- Ако вашиот факултет или универзитет 

нема политика за заштита на слободниот 
студентски печат, инсистирајте да се вове-
де. Ако вашиот универзитет има факултет 
за новинарство, остварете контакт за под-
дршка и насоки.

Слобода на информации - На држав-
ните универзитети, можеби ќе можете да 
пристапите до информациите што универ-
зитетот одбива да ги објави преку барање 
за Законот за слобода на информации 
(ПДИ). Видете го Здружението на профе-
сионални новинари за ресурси.

Организирај се - Ако сметате дека ва-
шиот факултет е непријателски настроен 
кон слободата на печатот на студентите но-
винари, размислете за создавање на мрежа 
на студентски публикации и медиуми про-
тив цензурата.

Разгледувај за алтернативни продав-
ници - Ако откриете дека не можете да 
објавите текст во вашиот училишен весник, 
обидете се да разговарате со локални вес-
ници или релевантни онлајн публикации за 
да видите дали приказната може да биде 
од интерес за нив. Ако вашата работа е 
цензурирана, локалните весници или дру-
ги публикации кои се занимаваат со слобо-
дата на печатот или високото образование 
може да го сметаат тоа за приказна сама по 
себе. 

Извор: campusfreespeechguide.pen.org
Фото: Unplash

Одговорно 
новинарство, 
инклузија, 
слобода на 
информации...

ЗА СТУДЕНТИ НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Правата за 
слобода на говор 

и за слободни 
медиуми се 

најважни

https://campusfreespeechguide.pen.org/resource/tips-for-student-journalists/
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Како студентите можат да бидат 
од корист за локални вести?

С
О
В
Е
Т
И ЗА МЛАДИ НОВИНАРИ 

ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАРИЕРА 

Студент на новинарство го споделува 
своето искуство за колегите од неговата 

и од новата генерација

Поврзување со локалната заедница на 
Фејсбук ми овозможи дополнително да 
се поврзам со другите и да ги споделам 

приказните што ги покривав.

Во август во 2020 година учест-
вував на вебинар во организа-
ција на НПР, KPCC и Факултетот 

за новинарство на Универзитетот во 
Јужна Калифорнија наречен „Идни-
ната на локалните вести“. Неговата 
цел беше да иницира поврзување на 
новинарите со нивните заедници за 
да разговараат за кризата и локал-
ните вести, особено за областите 
чија застапеност и внимание се не-
доволни и што може да се направи 
за да се поправи.

Панелистите разговараа за не-
колку мерки кои би можеле да ги 
ублажат проблемите со кои се со-
очува локалното новинарство. По-
тоа, тие се фокусира на делот за 
прашања и одговори во кој јас, како 
некој што имал искуство со печа-
тени и со дигитални медиуми во 
средното училиште, прашав како 
студентите по новинарство можат 
да им помогнат во потрагата, пра-
вењето и објавувањето на локални-
те вести.

На  моето прашање одговори 
Кристина Белантони, директорка 

на Медиумскиот центар во УСЦ 
Аненберг, која ми даде неверојат-
но вредни совети што ми останаа 

во глава, сега кога студирам нови-
нарство да ги споделам со другите 
студенти, објаснувајќи им како тоа 
ми помогна во моето патување и 
како тие совети може да бидат ко-
рисни и во нивните патувања. 

ПОСЕТЕТЕ ЈА ВАШАТА ЗАЕДНИЦА

Како новинар, кој работи на со-
цијални теми, го правам тоа со го-

дини, со интервјуирање на луѓе 
на локални настани и потоа ги 
„закачувам“ видеата на Јутјуб. 

Неодамна, решив да се приклучам 
на Фејсбук страницата на мојата 
заедница, што ми овозможи до-

полнително да се поврзам 
со другите и да ги споде-

лам приказните што ги покривав. 
Со активно известување за тие на-
стани и нивно споделување преку 
социјалните медиуми, можам да тр-
гнам да ја постигнам мојата цел да 
раскажувам приказни кои заслужу-
ваат да бидат слушнати.

КОРИСТЕТЕ ГИ СОЦИЈАЛНИТЕ 
МЕДИУМИ ЗА ВАШ БЕНЕФИТ 
И ПРИВЛЕКУВАЈТЕ СЛЕДБЕНИЦИ

Откако Белантони го спомена 
тоа, бев свесен дека ќе мора да го 
обновам присуството на социјални-
те мрежи. По извесен период на па-
уза, конечно, решив да се вратам на 
Твитер во декември во 2020 година. 
Наместо да го користам како лична 
платформа, тоа стана начин да го 
изградам мојот бренд како новинар, 
нешто што треба да го прават сите 
млади новинари. Почнав да ги про-
мовирам моите написи и епизоди на 
подкаст, поврзувајќи се со луѓе кои 
се оддалечени илјадници милји. 
Зголемувањето на моето присуство 
на социјалните мрежи, и внимавајќи 
на она што го објавувам или „ми се 
допаѓа“, е уште еден пример за тоа 
како се поврзав со мојата публика 
и развив начин за привлекување на 
следбеници што се надевам дека ќе 
бидат присутни со години.

ВЛЕЗЕТЕ ВО ВЕСНИК И ПОБАРАЈТЕ 
ИСКУСТВО

Не можев да го сторам ова од 
различни причини, но дефинитив-
но ги сфатив придобивките од об-
раќањето до весниците за можност-
ите што ги имам на располагање. 
Сите велат дека најдобар начин да 
се научи нешто е тоа да се прави 
додека се учи, па затоа посетата на 
локалниот весник и демонстрација 
на желба дека сакате да помогнете 
е најдобриот начин да го направите 
тоа.
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од корист за локални вести?

лам приказните што ги покривав. 
Со активно известување за тие на-
стани и нивно споделување преку 
социјалните медиуми, можам да тр-
гнам да ја постигнам мојата цел да 
раскажувам приказни кои заслужу-
ваат да бидат слушнати.
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МЕДИУМИ ЗА ВАШ БЕНЕФИТ 
И ПРИВЛЕКУВАЈТЕ СЛЕДБЕНИЦИ

Откако Белантони го спомена 
тоа, бев свесен дека ќе мора да го 
обновам присуството на социјални-
те мрежи. По извесен период на па-
уза, конечно, решив да се вратам на 
Твитер во декември во 2020 година. 
Наместо да го користам како лична 
платформа, тоа стана начин да го 
изградам мојот бренд како новинар, 
нешто што треба да го прават сите 
млади новинари. Почнав да ги про-
мовирам моите написи и епизоди на 
подкаст, поврзувајќи се со луѓе кои 
се оддалечени илјадници милји. 
Зголемувањето на моето присуство 
на социјалните мрежи, и внимавајќи 
на она што го објавувам или „ми се 
допаѓа“, е уште еден пример за тоа 
како се поврзав со мојата публика 
и развив начин за привлекување на 
следбеници што се надевам дека ќе 
бидат присутни со години.

ВЛЕЗЕТЕ ВО ВЕСНИК И ПОБАРАЈТЕ 
ИСКУСТВО

Не можев да го сторам ова од 
различни причини, но дефинитив-
но ги сфатив придобивките од об-
раќањето до весниците за можност-
ите што ги имам на располагање. 
Сите велат дека најдобар начин да 
се научи нешто е тоа да се прави 
додека се учи, па затоа посетата на 
локалниот весник и демонстрација 
на желба дека сакате да помогнете 
е најдобриот начин да го направите 
тоа.
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Друг начин на кој можете да го 
направите тоа е да барате практи-
канти. Стажирањето во весник или 
во која било публикација, платено 
или неплатено, е неверојатно награ-
дувачко и нешто што посакувам да 
го правам. За среќа, колеџите оче-
куваат да стажирате во континуитет 
во сите четири години од студиите, 
така што ќе има многу прилики да 
допрете до професионалци и да 
учите од нив.

ПОКАЖЕТЕ ГО ВАШИОТ 
ИНТЕРЕС И СТРАСТИ

Максимално успеав да го следам 
овој совет. Покрај моето спортско 

известување и емитување во средно 
училиште, често пишувам и во Ме-
диум и, покрај мојот сопствен блог, 
сум ангажиран и за три спортски 
публикации. Ова ми овозможи да 
ги зголемам моите следбеници и да 
работам во амбиент како во весник, 
со уредници кои ја лекторираат и 
објавуваат мојата работа. Дополни-
телно, имав можност да конкури-
рам и добијам признанија како „Топ 
писател“ за теми во спортот и во 
НБА, како и да ја развивам врската 
со моите читатели, со уредниците 
и со колегите. Од клучно значење е 
да ја покажете вашата страст на кој 
било вид на новинарство - печатено, 
аудио или визуелно. Развивањето на 

Промоција на 
написи и епизоди 

на подкаст и 
зголемување на 
присуството на 

социјалните мрежи 
е уште еден пример 

за тоа како да се 
поврзете со вашата 

публика и начин за 
привлекување на 

следбеници
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такво портфолио на рана возраст ќе 
направи чуда во иднина.

МОЈ СОВЕТ ДО КОЛЕГИТЕ НОВИНАРИ

Иако новинарството сè уште се 
соочува со криза, советите дадени 

од професионалци како Белантони 
се вреден ресурс за нас новинарите 
од наредната генерација. Би сакал 
да понудам уште неколку начини на 
кои можеме да им помогнеме на ло-
калните вести:

- Прочитајте за историјата и ети-
ката на новинарството. Откако бев 
решен дека сакам да станам нови-
нар на седумгодишна возраст, добив 
различни материјали поврзани со 
историјата, статии за индустријата, 
итн. Ангажирањето со сите овие ре-
сурси ми даде подобро разбирање 
на полето во кое се стремам да би-
дам, а исто така ме научи и за вред-
ностите и за стандардите што треба 
да се почитуваат кога станува збор 

за ефективно известување.
- Поврзете се со професионал-

ци на кој било начин. Без разлика 
дали тоа е преку социјалните меди-
уми или лично на настани во живо, 
открив дека допирањето до нови-
нарите е една од најдобрите стра-
тегии што ги преземав во ова пату-
вање. Репортерите што ги запознав 
не беа ништо друго освен љубезни 
кон мене и знам дека, доколку е по-
требно, можам да им се обратам во 
секое време за можности или други 
совети. Ако можете да се поврзете 
со новинар за да ви биде ментор, тоа 
е уште подобро.

Извор: yr.media
Фото: Unplash

Прочитајте за 
историјата и етиката на 

новинарството и поврзете 
се со професионалци на кој 
било начин. Ако можете да 

се поврзете со новинар за 
да ви биде ментор, тоа е 

уште подобро

https://yr.media/news/career-advice-student-journalist-news-reporter-gen-z-jordan-pagkalinawan/
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Пишувајте во минато време, 
избегнувајте премногу 
придавки

ПРАВИЛА 
ЗА ПИШУВАЊЕ 
НА ВЕСТИ ЗА 
НОВИНАРИ 
ПОЧЕТНИЦИ15
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Собирањето на информа-
ции за напис во весник 
е од витално значење, 

се разбира, но истото важи и 
за пишувањето на приказна. 
Најдобрите информации, кои 
се пласирани во премногу 
заплеткана конструкција, со 
користење на одредени збо-
рови и густо пишување, може 
да бидат тешко разбирливи 
за читателите кои бараат брза 
исправка на вестите.

Постојат правила за пишу-
вање на вести кои резулти-
раат со јасна, директна пре-
зентација и со обезбедување 
на ефективни и достапни 
информации за различни ка-
тегории на читатели. Некои 
од овие правила се спротив-
ни на она што можеби сте го 
научиле од англискиот Лид 
(Lede) - почеток на реченица 
или параграф на вест во кој се 
содржани најважните аспекти 
на сторијата.

Еве листа од 15 правила 
за новинарите почетници, врз 

основа на најчестите пробле-
ми кои се јавуваат:

СОВЕТИ ЗА 
ПИШУВАЊЕ ВЕСТИ

 Општо земено Lede или 
вовед во приказната, треба да 
биде реченица од 35 до 45 збо-
рови што ги сумира главните 
точки на сторијата, а не „чудо-
виште“ од седум реченици што 
изгледа како да е од роман на 
Џејн Остин.
 Lede треба да ја сумира 

приказната од почеток до крај. 
Значи, ако пишувате за пожар 
кој уништил зграда и оставил 
18 луѓе без покрив над главата, 
тоа мора да биде во првата ре-
ченица. Пишувањето во стилот 
„Синоќа имаше пожар во зграда“ 
нема витални информации.
 Параграфите во вести ге-

нерално треба не треба да би-
дат повеќе од една до две рече-
ници. Кратките пасуси полесно 
се „сечат“ кога уредниците рабо-
тат во „тесни“ рокови и изгледа-
ат помалку импозантно на стра-
ницата.

Постојат насоки за пишување на вести кои 
резултираат со јасна, директна презентација 

и со обезбедување на ефективни и достапни 
информации за различни категории на читатели
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 Речениците треба 
да се одржуваат рела-
тивно кратки и секо-
гаш кога е можно да 
се користи формулата 
предмет-глагол-објект. 
Конструкциите во спро-
тивна насока се потешки 
за читање.
 Секогаш „исечете“ 

ги непотребните збо-
рови. На пример, „По-
жарникарите стигнаа до 
пожарот и успеаја да го 
изгаснат за околу 30 ми-
нути“, може да се скрати 
на „Пожарникарите го 
изгаснаа пожарот за 30 
минути“.
 Не користете збо-

рови што звучат ком-
плицирано, кога тоа 
може да се направи по-
едноставно. Лацерација 
е расекотина, контузија 
е модринка; абразија е 
гребнатинка. Вестите 
треба да бидат разбир-
ливи за секого.
 Не користете „јас“ 

во прво лице во вестите.
 Во стилот на 

„Асошиетед прес“, ин-
терпункцијата, речиси, 
секогаш влегува во на-
водници. Пример: „Го 
уапсивме осомничени-

от“, рече детективот Џон 
Џонс. (Забележете го 
поставувањето на 
запирки.)
 Вестите 

најчесто се пи-
шуваат во ми-
нато време.
 Избегну-

вајте да ко-
ристите прем-
ногу придавки. 
Нема потреба да 
пишувате „вжештен 
пожар“ или „брутално 
убиство“. Знаеме дека 
оганот е жежок и дека 
убивање на некого е ге-
нерално прилично бру-
тално. Тие придавки се 
непотребни.
 Не користете фра-

зи како „за среќа, сите 
го избегнаа пожарот без 
повреди“. Очигледно е 
добро што луѓето не се 
повредени. Вашите чи-
татели можат сами да го 
сфатат тоа.
 Никогаш не вне-

сувајте ваше мислење 
во тешките вести. Зачу-
вајте ги вашите мисли 
за рецензија или едито-
ријал.
 Кога за првпат 

кога ќе спомнете неко-

го во приказна, користете 
го неговото целосно име 
и работно место доколку 
е применливо. Во сите по-
следователни референци, 
користете го само презиме-
то. Оттука, тоа би било „По-
ручникот Џејн Џонс“ кога 
првпат ќе ја спомнете во 
вашата приказна, но потоа 
ќе биде едноставно „Џонс“. 
Единствен исклучок е ако 
има две лица со исто пре-
зиме во вашата приказна, 
во тој случај можете да ги 
користите нивните целосни 
имиња. Новинарите гене-

рално не користат почесни 
термини како „г-дин“. или 
„г-ѓа“ во стилот на Асошиеј-
тед прес“. (Забележителен 
исклучок е Њујорк Тајмс.)
 Не повторувајте ин-

формации.
 Не ја заокружувај-

те приказната на крајот со 
повторување на веќе кажа-
ното. Обидете се да најде-
те информации за заклучок 
што ќе ја унапреди приказ-
ната.

Извор: Grelane
Фото: Unplash
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рално не користат почесни 
термини како „г-дин“. или 
„г-ѓа“ во стилот на Асошиеј-
тед прес“. (Забележителен 
исклучок е Њујорк Тајмс.)
 Не повторувајте ин-

формации.
 Не ја заокружувај-

те приказната на крајот со 
повторување на веќе кажа-
ното. Обидете се да најде-
те информации за заклучок 
што ќе ја унапреди приказ-
ната.

Извор: Grelane
Фото: Unplash

https://www.greelane.com/bs/humanisti%C4%8Dke-nauke/engleski/here-are-helpful-newswriting-rules-2074290
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„Почитувани, секоја година 
имаме десетици барања 
како Вашето на кои е не-

возможно да се одговори“ или „Из-
вини, не можам да ти одговорам во 
моментов“, се само дел од одгово-
рите што ги добија студентите по 
новинарство при обидот да стиг-
нат до соговорник кога работеле 
на нивните текстови, радио или ТВ 
програми.

Судејќи според искуствата што 
ги споделија студентите, честа поја-
ва е, исто така, соговорниците да не 
доаѓаат на договорените интервјуа, 
а институциите да не одговараат на 
мејлови или повици, оставајќи ги 
без одговори. 

„Кога имав среќа да ми одгово-
рат соговорниците, тие беа култур-
ни и добронамерни, но почесто ме 
одбиваа“, вели Тијана Јевтиќ, сту-
дент по новинарство на Факултетот 
за политички науки во Белград.

„Дури не беа во прашање по-

знати личности. Во една прилика 
испратив десетици мејлови, а потоа 
и десетици пораки на социјалните 
мрежи до различни еколошки ор-
ганизации. Од сите нив добив од-
говор од една и гласеше дека не се 
надлежни за темата за која сакав да 

пишувам“, додава Јевтиќ.
Јелена Чоловиќ, студентка на 

четврта година по новинарство на 
Факултетот за политички науки во 
Белград, имала слично искуство 
кога работела на текст за театрите 
и за државните инвестиции во кул-
турата.

Таа забележа дека соговорни-
ците од независните театарски про-
дукции како „БИТЕФ“ и „Рефлектор 
театар“ се поотворени за комуни-
кација, додека државните театри, 
како и Министерството за култу-
ра давале кратки информации или 
дури и не одговарале.

ТРЕТМАНОТ НА СОГОВОРНИЦИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ КОН СТУДЕНТИТЕ ПО НОВИНАРСТВО ВО СРБИЈА

Полесно се доаѓа до соговорник како новинар 
зад кого стои медиум, отколку како студент

„Почитувани, секоја година имаме 
десетици барања како Вашето на кои е 

невозможно да се одговори“ или „Извини, 
не можам да ти одговорам во моментов“, 
се само дел од одговорите што ги добија 
студентите по новинарство при обидот 
да стигнат до соговорник кога работеле 

на нивните текстови, радио или ТВ 
програми.

Судејќи според 
искуствата што ги 

споделија студентите, 
честа појава е, исто 

така, соговорниците 
да не доаѓаат на 

договорените интервјуа, 
а институциите да не 
одговараат на мејлови 

или повици, оставајќи ги 
без одговори
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ТРЕТМАНОТ НА СОГОВОРНИЦИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ КОН СТУДЕНТИТЕ ПО НОВИНАРСТВО ВО СРБИЈА

Полесно се доаѓа до соговорник како новинар 
зад кого стои медиум, отколку како студент

ДАЛИ ТОГАШ ПОСТОИ РАЗЛИКА КОГА 
НА СОГОВОРНИЦИТЕ И ИНСТИТУЦИИ-
ТЕ ИМ СЕ ОБРАЌААТ СТУДЕНТИ ИЛИ 
НОВИНАРИ ЗА ОДГОВОР?

Одговорот на ова прашање го 
побаравме од оние кои сè уште се 
студенти по новинарство, но кои 

веќе интензивно работат во различ-
ни медиуми.

Една од нив е Маја Репиќ, сту-
дентка и репортерка во Euronews 
Србија. Таа вели дека откако работи 
во телевизијата, неспоредливо по-
лесно допира до соговорници, би-
дејќи зад неа стои медиум што тие 

го препознаваат и им оди во прилог 
да зборуваат за него.

„Кога се обраќате некому како 
студент, постои голема веројатност 
дека некој од соговорниците ќе ве 
одбие или воопшто да не одговори 

на повикот, затоа што знаат дека 
станува збор за студентска вежба 
и дека финалниот производ, текст 
или прилог, ќе ги гледа само пре-
дметниот професор“, вели Репиќ. .

„Покрај тоа, кога зад себе имате 
одреден медиум, кредибилитетот 
сам по себе ви е поголем, но сого-
ворникот, сепак, повеќе ви веру-
ва отколку кога ќе му се обраќате 
само како студент. Претпоставува 
дека работите во тој медиум, затоа 
што сепак си ја знаете работата“, 
објаснува Репиќ и додава дека тоа е 
една од причините зошто студенти-
те избираат некои „полесни“ теми, 
бидејќи поедноставно се доаѓа до 
соговорник.

Ставот на мнозинството интер-
вјуирани студенти беше дека како 
што одреден медиум стои зад свои-
те новинари, така и факултетот тре-
ба да застане зад своите студенти.

Првиот чекор кон тоа, според 
студентката Ана Стојменовиќ, би 
бил издавање на студентски ак-
редитации со кои студентите би 
имале пристап до поголем број на 
настани, но и за потврда на нивниот 
статус.

Маја Репиќ, студентка и 
репортерка во Eуроњуз 

Србија, вели дека откако 
работи во телевизијата, 

неспоредливо полесно доаѓа 
до соговорници, бидејќи зад 
неа стои медиум што тие 

го препознаваат и им оди во 
прилог да зборуваат за него
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„Тоа веројатно би влијаело на 
мотивацијата, бидејќи не е исто 
кога на изложба одите како оби-
чен граѓанин или како новинар. Со 
акредитациите се влегува во кожа 
на својата професија“, објаснува 
Стојменовиќ.

Милица Кулиќ, доцент на Фа-
култетот за политички науки, све-
дочи за тоа дека студентите по но-
винарство наидуваат на „затворени 
врати“ кога е во прашање комуни-
кација со институциите.

Како што вели, тоа има загри-
жувачки аспект не само кога ста-
нува збор за студентските трудови, 
туку и за општата слика според која 
е „нормално“ институцијата да не 
одговара на новинар, без разлика 
дали е студент или професионалец, 
иако тоа е нејзина должност.

„Последниве години институ-
циите кои во суштина треба да ко-
муницираат со јавноста, како град-
ските служби, од студентите бараат 
разни легитимации, потврди од фа-
култет, писма од професори и слич-
но. Тоа зборува за еден вкоренет 
волунтаризам во кој институциите 
не се однесуваат како служби, туку 
како суверени субјекти на кои тре-
ба да им се покорат новинарите, но 
и сите останати“, објаснува Кулиќ.

Таа додава дека станало нор-
мално и прифатливо тие институ-
ции да не реагираат затоа што не 
сакаат и тука завршува приказната.

Сличен став има и Бојан Цвејиќ, 
главен и одговорен уредник на пор-
талот на дневниот весник „Данас“. 
Како што вели, институциите сека-
ко се затворени и кон медиумите, 
особено за оние кои професионал-

но се занимаваат со својата работа.
„За студентите тие се уште по-

затворени и секогаш биле. Зависи 
на кого ќе „налетат“ студентите. 
Ако некој е расположен да им из-
лезе во пресрет, тогаш ќе добијат 
одговори, но, за жал, повеќето од 
нив не сакаат да трошат време на 
собирање податоци и испраќање 
на одговори кои ќе се користат за 
студентски трудови, особено што 
не чувствуваат обврска да направат 
тоа“, заклучува Цвејиќ.

А, ДАЛИ СТУДЕНТИТЕ ЗНААТ 
ПРАВИЛНО ДА НАПИШАТ БАРАЊЕ 
ЗА ПРИСТАП ДО ОДРЕДЕНИ 
ИНФОРМАЦИИ?

Од Факултетот за политички 
науки велат дека професионалните 

новинари често очекуваат факул-
тетот да „подготвува и научи“ сту-
денти, иако повеќето од нив малку 
работат со студентите кога доаѓаат 
во редакциите.

Исто така нагласуваат и дека кај 
одреден број на студенти е прису-
тен недостаток на „комуникациска 
писменост“. Таа се рефлектира во 
неформално конструирани барања 
кои неретко се и „правописно не-
уредни“, што придонесува за лош 
впечаток кај оној што треба да го 
даде одговорот.

Сепак, некои студентите имат 
забелешки кон факултетот и про-
фесорите за недоволна подготовка 
за комуникација со соговорниците 
и институциите.

„Ние студентите се срамиме да 

Теодора Станковиќ, 
новинарка во „ВЕСТИ ТВ“ 
од рамки на групацијата 

„Пинк медиа“, посочува 
дека професорите 
и асистентите од 

катедрата по новинарство 
треба да им помогнат 
на студентите како да 

дојдат до соговорници, а не 
да ги оставаат сами да се 

снаоѓаат
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поставуваме прашања до институ-
циите“, е мислењето на Игор Топа-
ловиќ, студент по новинарство, кој 
е новинар во РТС.

„На универзитетот нè учат како 
да го правиме тоа теоретски, но не 
ни покажуваат како се испраќа мејл 
до одредена институција. Првпат 
се соочив со тоа кога дојдов во РТС. 
Конкретно, ми покажаа како да се 
обратам до Министерството за од-
брана, како да испратам барање за 
снимање за подготовка на прилог“, 
заклучува Топаловиќ.

Теодора Станковиќ, новинарка 
во „ВЕСТИ ТВ“ од рамки на група-
цијата „Пинк медиа“, посочува дека 
професорите и асистентите од ка-
тедрата по новинарство треба да 
им помогнат на студентите како да 
дојдат до соговорници, а не да ги 
оставаат сами да се снаоѓаат.

„Кога ќе се вработиме, во 90 

отсто од случаите ни помагаат ко-
легите и уредниците, бидејќи нови-
нарството на некој начин е тимска 
работа, па така треба да биде и на 
факултетот. Мислам дека многу 
студенти ја губат волјата во таа пот-
рага по соговорници. Уште па кога 
ќе бидат одбиени, тоа само влева 
дополнителна несигурност“, ис-
такнува Станковиќ.

Иако повеќето студенти смета-
ат дека новинарите се во подобра 
позиција од нив, Николија Чодано-
виќ, студент и новинар на порталот 
„Истиномер“, наведува дека студен-
тите го немаат „товарот“ на редак-
цијата, па затоа некои соговорници 
се подостапни за нив.

„Има соговорници кои ќе ви да-
дат изјава само затоа што работите 
во медиум што го почитуваат, се 
разбира, има и други кои „не сака-
ат“ поради тоа, т.е. не смеат да ви 
дадат изјава. Кога си студент, тоа не 
е така“, вели Чодановиќ. 

Таа додава дека подобро е сту-
дентите да не прават некои „тешки“ 
теми за да нема потенцијални про-
блеми во потрагата по одговори, но 
истакнува и дека студентите треба 
однапред да си постават граници.

„Би било добро да се внесе 
малку оптимизам во новинарската 

професија, но сегашната ситуација 
веројатно е производ на неколку 
фактори: кој ја води институцијата, 
која тема ја истражувате, дали со-
говорниците се чувствуваат удобно 
да дадат изјава или не“, објаснува 
Чодановиќ.

Како што велат студентите, ко-
легите новинари многу често одго-
варале на нивните интервјуа, како и 

професорите од факултет.
Спротивно на тоа, обраќањата 

до институциите се главно неус-
пешни, додека студентите имаат 
повеќе шанси за одговори кај „по-
лесните теми“.

Затоа искуствата на поголем 
дел од студентите се негативни, до-
дека значително помалку се оние 
негативните.

Додека на некои студенти им 
недостасува професионалност во 
обраќањето кон другите, неажур-
носта на соговорниците и институ-
циите влева несигурност кај други и 
ја намалува нивната желба за рабо-
та и креативност.

„Мислам дека не доживеав не-
пријатни ситуации затоа што сум 
студентка, туку затоа што новинар-
ството во нашето општество најчес-
то има лоша конотација“, вели Ена 
Јованов, дипломиран новинар.

За ваквата состојба, заклучува 
Јованов, се виновни новинарите и 
власта, а не студентите“. 

Извор: проект- Унапредување 
на дигиталните репортерски 

вештини на студентите по нови-
нарство во Србија

Фото: Unplash

Од Факултетот 
за политички 
науки велат дека 
професионалните 
новинари често 
очекуваат 
факултетот да 
„подготвува и 
научи“ студенти, 
иако повеќето 
од нив малку 
работат со 
студентите 
кога доаѓаат во 
редакциите

https://projekat-udrv.in.rs/kako-sagovornici-i-institucije-tretiraju-studente-novinarstva
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Студентите 
по новинарство 
се соочуваат 
со предизвикувачка кариера

СРБИЈА ВО БОРБА ПРОТИВ ОПАЃАЧКОТО НИВО НА СЛОБОДА НА МЕДИУМИТЕ 
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Студентите 
по новинарство 
се соочуваат 
со предизвикувачка кариера

СРБИЈА ВО БОРБА ПРОТИВ ОПАЃАЧКОТО НИВО НА СЛОБОДА НА МЕДИУМИТЕ 

Младите 
новинари се 

подготвени да 
облечат мантија и 

да бидат промената 
што ѝ е потребна 

на земјата

„Мислам дека ние, како 
млади новинари, 
имаме простор да 

ги подобриме медиумите“, вели 
Андреа Кнежевиќ, дипломиран 
студент на Универзитетот во 
Нови Сад.

Тие студенти влегуваат во 
професија која е недоволно почи-
тувана или заштитена. Многу но-
вински куќи во земјата шират вла-
дина пропаганда, а не објективни, 
вистинити информации, објасну-
ва професорката Јелена Клеут.

Клеут вели дека таквото 
пристрасно опкружување за ве-
сти не е единствената пречка со 
која се соочуваат студентите по 
дипломирањето. Некои новинари 
беа приведени затоа што ја из-
браа страната што ги доведуваше 
во прашање одлуките на владата.

„Тоа е професија која е неси-
гурна не само од аспект на можни 
напади врз новинарството, туку и 
во однос на платата, во однос на 
работното време“, додава таа.

За да им се помогне на сту-
дентите да ги разберат недоста-
тоците на медиумите во Србија, 
Клеут вели дека тие укажуваат на 
примери на добро новинарство 
и разговараат за разликите меѓу 
нив.

Клеут нагласува дека нови-
нарството е повик и дека е инспи-
рирано од страста на студентите 
за работа која има голема одго-
ворност кон јавноста.

Кнежевиќ и колешката Дијана 
Дацин велат дека постоењето на 
платформа за поттикнување на 
промени е непроценлива, и по-
крај темниот облак кој моментно 
е надвиснат над новинарството.

Кнежевиќ истакнува дека е 
особено заинтересирана да рабо-
ти со други млади луѓе за изна-
оѓање на решенија за заеднички-
те проблеми.

Од друга страна, Дацин вели 
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дека е заинтересирана за истражувачко 
новинарство, иако истражувачките нови-
нари се предмет на малтретирање.

„Кога ќе ја завршите приказната и ќе 
пронајдете нешто што е незаконско, некое 
злосторство и такви работи што може да 
се обелоденат во јавноста, тогаш мора да 
вреди“, вели таа.

Да научите да опстоите и покрај мож-
ната одмазда од властите е само дел од 
нештата со кои треба да се носат студен-
тите, вели Кнежевиќ.

„Тоа е работата што ја избравме“, нагла-
сува таа. „Мораме да научиме да живееме 
со тоа, ако сакаме да создадеме подобра 
медиумска слика во иднина.

Извор: Cenzolovka.rs
Фото: Unplash

Некои 
новинари беа 

приведени затоа 
што ја избраа 

страната што 
ги доведуваше во 

прашање одлуките 
на владата

Новинарството е 
повик и инспирирано 

е од страста на 
студентите за 
работа која има 

голема одговорност 
кон јавноста

https://www.cenzolovka.rs/scena/studente-novinarstva-u-srbiji-ceka-izazovna-karijera/



