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Дебатата за лиценцирање на новинарите што во послед-
но време беше видлива во јавниот дискурс, всушност е само 
приклучување кон светскиот тренд на редефинирање на нови-
нарството, како професија која, ете, длабоко навлегла во поли-
тички клиентелизам, преку таканаречените „лажни вести“. Во 
САД, земјата која во својот прв уставен амандман ја гарантира 
неприкосновеноста на слободата на говорот, веќе неколку годи-
ни трае дебатата кој е сѐ новинар. Сенатот на САД пред неколку 
години го запре донесувањето на сојузниот закон со кој се шти-
ти правото на новинарите да ги кријат изворите, сѐ додека не се 
дефинира кој точно има право да ги ускрати информациите на 
државните органи. Нешто пред тоа Врховниот суд на Њу Џерси, 
држава која има најповолни закони во однос на новинарските 
права, пресуди дека блогерите во смисла на овие закони не се 
новинари. Ставот на судијата беше јасен: блогерот не може да 
ја има правната заштита што ја има новинарот, затоа што не 
учествува редовно во прибирање, средување и дистрибуција на 
информациите што му служат на јавниот интерес.

Од друга страна, членот 10 од Европската повелба за 
слободата на печатот изрично се спротивставува на каквоби-
ло државно ограничување на правото некој да се занимава со 
новинарство. Во таа смисла, државата веќе располага со закон-
ски претпоставки за заштита на новинарите и за регулирање на 
нивната работа, така што државата не е тука да одредува кој 
смее, а кој не смее да се занимава со новинарство.

Во Македонија новинарството не спаѓа во таканарече-
ните „тврди“ професии, како што се лекарската, адвокатската, 
архитектонската, фармацевтската..., односно за занимавање со 
новинарство не се нужно неопходни специјалистички испити 
или некое формално ниво на образование. Работата на новина-
рите е уредена со Законот за работни односи, како што е тоа, 
впрочем, со сите „отворени“ професии и како што е тоа во сите 
земји во регионот.

Од друга страна, сведоци сме на сѐ поинтензивното пе-
нетрирање на спиновите, непроверените и лажните информа-
ции во јавниот простор. Тука некаде ја гледам иницијативата 
на Владата која, во немоќ да го реформира и исконтролира 
медиумскиот простор, во акцискиот план се зафаќа со утвр-
дување на критериуми за тоа кој ќе може, а кој не да добие 
акредитација.

Еве, дури и хипотетички ако помине идејата за лиценци-
рање на новинарите, останува прашањето кој или кое тело ќе ги 
издава тие „лиценци“ и врз база на кои критериуми. Во новинар-
ската фела постои сомневање, со оглед на искуството би рекле 
основано, дека државата на овој начин ќе исфорсира подобни, 
а не професионални новинари. Истото важи и за издавање на 
акредитации за следење на настани и прес-конференции. 

Во секој случај, со оглед на квалитативната, па и квантита-
тивната позиција на новинарството денес, јасно е дека некаква 
медиумска хигиена ќе мора да се воспостави, но се чини дека 
удирањето жиг на новинарите не е најсоодветното решение. 
Излезот треба да се бара во зајакнување на регулативните, а 
особено на саморегулативните тела кои би морале да добијат 
капацитет ефикасно да се справат со валканиот дел од меди-
умскиот простор.

ЖИГ ЗА НОВИНАРИТЕ 

Од хаос до 
одговорност: 
  кој треба да 
    акредитира 
       новинари?

Пишува: 
Давид 

Илиески

„Лажни вести не постојат, 
нематаквонешто“, ќе 
рече гледач кој се ја-

вува во контактактна емисија на 
телевизијата „Телма“. Корисник 
на социјални мрежи со јасна 
партиска определба ќе комен-
тира под сторија за корупција на 
еден истражувачки медиум која 
открива злоупотреби на актуел-

ната власт „Ова се лажни вести“. 
„Лажни вести и измислици од 
ВМРО-ДПМНЕ“, „СДСМ да прес-
тане да креира лажни вести”, ова 
се насловите кои почесто од по-
ретко осамнуваат на агрегаторот 
„Тајм мк“ во насловите на меди-
умите преземени од партиски-
те соопштенија. За лажни вести 
слушаме се повеќе. 
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Веројатно најголемата вест одекна 
во 2016 година кога познатиот новинар 
и пионер во истражувањата за лажни 
вести, Крег Силвервман од „BuzzFeed“, 
откри дека во Македонија постои та-
канаречена фабрика за лажни вести во 
градот Велес кои што креираат лажни 
приказни за конкуренцијата на тогаш 
кандидатот за претседател Доналд 
Трамп. Работата отиде дотаму што дури 
и Хилари Клинтон, поранешен државен 
секретар и опонент на Трамп во трка-
та за претседателска функција, изјави 
постизборно дека изборите ги загубила 
поради специјалната војна на групата од 
Велес контролирана од неименуван цен-
тар на моќ којлажирал приказни против 
неа. 

„По првичното истражување на 
„BuzzFeed“ кое покажа дека Велес е цен-
тарот на веб страниците кои генерираа 
лажни вести за Хилари Клинтон којашто 
беше противкандидат на Доналд Трамп 
на претседателските избори, ние про-
долживме да истражуваме. Откривме за 
прв пат дека овие содржини ги пишувале 
меѓу другото лица од САД, припадници 
на конзервативните политички и меди-
умски кругови, дека не станува збор за 
деца тинејџери од еден мал балкански 
град, туку за етаблирани луѓе од јавни-
от живот, како адвокати. Лажните вести 
често имаат нарачатели,а анонимноста е 
нивниот најдобар корисник“, вели Сил-
верман во разговор со нас.

Истата година во Македонија се 
одржуваа предвремени парламентарни 

избори во поприлично зовриена атмос-
фера. Земјата беше распната во она што 
се нарекуваше глобална војна со инфор-
мации. Непосредно пред денот на избо-
рите, се појавија два анонимни портали 
од Хрватска и Србија кои објавија дека 
тогаш кандидатот Зоран Заев земал че-
тири милиони долари од Албанците во 
Швајцарија за да ја федерализира Ма-
кедонија. Овие портали беа избришани 
по само неколку часа, но веста остана да 
живее и ја обележа целата изборна кам-
пања во 2016 година. 

„Во Македонија уште има луѓе кои 
веруваат во ова. Луѓе кои веруваат дека 
ќе се градат мигрантски кампови во 
скопски Аеродром или дека ќе се носат 
тешки отровни метали на Криволак и 
заради тоа не примиле во НАТО. Се ши-
рат брзо, последиците се девастирачки. 

Најстрашно е што се најактивни пред 
некои важни одлуки во опптеството 
или пред избори. Што значи тие интер-
венеираат во правото на глас, ги рушат 
комплетно темелните вредности на де-
мократијата, законите и уставот“, вели 
Сашка Цветковска, коавтор во тековниот 

проект на OCCRP„Информациски војни 
на Балканот“ којшто ги истражува цен-
трите на моќ кои стојат зад дезинформа-
циите. 

Власта се промени. Но, лажните ве-
сти не само што останаа, туку продол-
жија да бидат проблем. Уште првите 
месеци власт, владата организираше са-
мити за борба со лажни вести, министри 
и функционери постојано ја креваа свес-
та за овие прашања. 

ВЛАДАТА ПРЕЗЕНТИРАШЕ 
АКЦИСКИ ПЛАН

Кон крајот на јули оваа година Вла-
дата објави предлог план за борба про-
тив дезинформации и напади на демо-
кратијата, неколку месеци подоцна се 
одржа и првиот конститутивен состанок 

Професионалните медиуми се суштинскиза доброто на едно 
општество, со една главна цел, да ја информираат јавноста со 

сигурни и точни вести. 
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на Акциската група што ќе ги коорди-
нира државните институции во бор-
бата против лажните вести.

Во владиниот акциски план беше 
најавена зголемена транспарентност 
и засилени кампањи за едукација и 
медиумска писменост, поттикнување 
дискусии за саморегулација, но и во-
ведување критериуми за медиумите 
при следење на владини настани и 

прес-конференции.
По презентираниот план следуваа 

бурни реакции од страна на јавноста. 
Дел конструктивни забелешки за по-
добрување на овој план, а дел остри 
критики за обид за цензура од страна 
на Владата. 

Здружението на новинари на Ма-
кедонија изрази загриженост поради 
одредени точки од планот. Најава-
тазако – регулација, воведувањето 
на критериуми за акредитирање на 
медиуми кои ќе имаат право да ги 
следат владините настани во соглас-
ност со стандардите на новинарската 
професија, како и формирањето на 
акциска група за борба на дезинфор-
мации претставуваат проблематичен 
состав.

„ЗНМ и СЕММ веќе подготвуваат 
регистар на професионални онлајн 
медиуми што ќе треба да го одвои 
квалитетот од пропагандата и вотаа 
насока сметам дека сме на добар пат, 
особено што за овој регистар веќе 
постои силна поддршка, прво во фе-
лата, потоа и во бизнис заедницата, и 
меѓу политичарите. Но, напоменувам 
станува збор за саморегулација што 
е најдобриот познат начин за справу-
вање со пропагандата. Законските ре-
шенија во оваа сфера не се пожелни 
зошто претставуваат опасност за сло-
бодата на изразување“,вели Младен 

Чадиковски, Претседател на Здруже-
нието на новинари во Македонија. 

КАКО ДА СЕ ОДВОЈАТ ПРОФЕСИО-
НАЛНИТЕ ОД НЕПРОФЕСИОНАЛ-
НИТЕ НОВИНАРИ

Добро место да се започне кога 
се размислува за предложено реше-
ние е да се запрашаме кој проблем 
се стремиме да го решиме. Оттука во 
ера во коjа јавноста се помалку има 
доверба во новинарите, се поставува 
прашањето дали одредени мерки за 
одвојување на професионалните од 
непрофесионалните новинари ќе ја 
врати довербата во новинарството, а 
со тоа и дали ќе се придонесе во ре-
шавање на проблемот со лажните ве-
сти?

Дезинформациите, спинуваните 
вести, како лаги и измами во меди-
умите постоеле од секогаш. Но, она 
што е ново е способноста за дистри-
буција на лажните вести преку интер-
нетот и социјалните медиуми скоро 
без никаква регулација. 

Она што Крег Силверман од 
„BuzzFeed“ и други го открија беше 
уникатна комбинација меѓу алгори-
тмите на социјалните мрежи, систе-
мите за рекламирање и луѓе подгот-
вени да направат секакви работи за да 
заработат лесни пари.

Во рекордно време, фразата 
„лажни вести“се трансформираше од 
опис на феномен на социјалните ме-
диуми во новинарско клише и моќна 
политичка алатка. По резултатот од 
претседателските избори во САД во 
2016 година, влијанието на социјал-
ните медиуми стана фиксација кај но-
винарите, барајќи објаснување за тоа 
како Доналд Трамп успеа да победи. 

„Во 2016 и 2017 кога светот дозна 
за велешаните и за наводите дека тие 
успеале да влијаат на претседателска-
та кампања во САД, тоа беше време 
на глобално освестување за она што 
новинарите го предупредуваа години 
претходно, а тоа е дека информациите 
се претворени во оружје на моќните и 
тие одамна не му служат на јавниот 
интерес. Држави како Германија, како 
Белгија, Холандија и други се фатија 
со работа и почнаа дури и да креираат 
законски решенија во широки консул-
тации со цел да спречат влијанија на 
лажните вести“, вели Сашка Цветков-
ска од ИРЛ. 

Анализата на „BuzzFeed News“ 
покажува дека во последните три 
месеци од кампањата во САД, корис-
ниците на Фејсбук имале драстично 

Но ништо не е така едноставно во ерата на таканаречените 
лажни вести. Тие имаат способност да ја дистрибуираат 
содржината брзо и лесно преку интернетот и социјалните 
медиуми. Од информацијата е создадено совршено оружје 
- систем на манипулација преку кој јавноста се преплавува 
со конфузни информации, лажни вести, дизајнирани да 
интервенираат во (не)демократските процеси и интересот 
на поединците.

Младен Чадиковски
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поголем пристап до лажни отколку 
до вистинити вести. Универзитетот 
во Индијана во анализа за врската 
меѓу ботовите на социјалните мрежи, 
лажните вести, традиционалните ме-
диумите и влијанието открива дека 
социјалните ботови даваат суштински 
ефект на засилување на пропаганда-
та, правејќи лажни тврдења да станат 
“вирални”на социјалните мрежи.

„Дезинформациите и лажните ве-
сти се лесни за создавање и ширење 
бидејќи бариерите за користењена 
технолошки алатки за креирање на 

ваква содржина драстично се намалу-
ва. Лажните вести преку интернетот 
и графичките (познати како мемиња) 
имаат уништувачки ефект”,пишува 
Клинт Вотс во книгата „Преживување 
во свет на социјални мрежи со хакери, 
терористи, Руси и лажни вести“.

Клинт Вотс, кој е поранешен ФБИ 
агент, смета дека всушност, „лажните 
вести“ како концепт сега би можеле 
да ги гледаме како информации со 
факти што лицата во позиција на моќ 
не би дозволиле да бидат објавени 
или емитувани, уште помалку дистри-
буирани на широката народна маса. 

Имајќи го ова предвид, се поста-
вува прашањето како да се одвојат 
професионалните од непрофесионал-
ните новинари, со што би се создале 
предуслови јавноста однапред да има 
увид во тоа кој е кредибилен, а кој, и 
од кого да очекувa вистинити, прoве-
рени и објективни информации. 

Во светот постојат различни на-
чини на регулација на новинарската 
професија. Опциите кои постојат се 
движат од целосна слобода на прис-
тапување во новинарската професија, 
општа акредитација за новинари која 
ја прават националните новинарски 
здруженија или синдикати, како и 
лиценцирањето на новинари. Како 
најнепопуларна и најмалку застапена 
опција е лиценцирањето на новина-
рите, за кое експертите се согласуваат 
дека е неприфатливо, а и не придо-

несува во решавањето на проблемот. 
Вакви примери има во некои земји 
кои имаат недемократски практики, 
како што се Кина и Tурција на пример. 
Проблемот со лиценцирањето на но-
винари е тоа што мора да се донесе 
законско решение и може да биде 
злоупотребено од недемократските 
власти за цензура на критичкиот глас. 

„Лиценцирањето на новинари во 
суштинане е добра идеја затоа што 
тоа ќе значи дека ќе постои одредено 
тело институција која ќе определува 
кој е новинар, а кој не. Тоа може да 

биде удар врз слободата на мамеди-
умите, особено во ваква кршлива де-
мократија. Од друга страна битката со 
лажните вести бара постојана залож-
ба на сите“,вели Младен Чадиковски, 
Претседател на ЗНМ за справување 
со лажните вести преку лиценцирање 
на новинари. 

АКРЕДИТИРАЊЕ НЕ Е 
ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

Лиценцирањето на новинари би 
значело јавна институција да има пра-
во да одлучи кој е новинар, а кој не. 
Односно, да одреди критериуми кој 
смее, а кој не смее да ја врши дејноста 
според начин кој што државата ќе го 
пропише.

Од друга страна, акредитирање 
на новинари е нешто сосема друго. 
Акредитирањето претставува овлас-
тување на новинарите, со што се ре-

Во рекордно време, 
фразата „лажни вести“се 
трансформираше од 
опис на феномен на 
социјалните медиуми 
во новинарско клише 
и моќна политичка 
алатка. По резултатот 
од претседателските 
избори во САД во 2016 
година, влијанието на 
социјалните медиуми 
стана фиксација кај 
новинарите, барајќи 
објаснување за тоа како 
Доналд Трамп успеа да 
победи.
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гулира пристапот до институции. Но 
тоа не го прави државата, туку самата 
фела и се нарекува саморегулација.

Белгија е држава која новинар-
ството го регулира преку акредити-
рање. Националното здружение на 
професионални новинари на Белгија, 
преку комисија составена од новина-
ри и издавачи, издава документ или 
пропусница на оние кои ги исполну-
ваат предусловите. Единствено нови-
нарите со редовен работен однос се 
признаени и заштитени со статут. 

Во земјите со ниски демократски 
практики, властите и други центри 
на моќ сакаат да ги имаат еснафски-
те здруженија на своја страна и преку 
нив да влијаат на медиумите. 

За време на децениското владе-
ење на ВМРО ДПМНЕ, медиумите 
беа под силен притисок, а рејтингот 
на Македонија за слобода на говор 
драматично паѓаше.Во извештајот 
на меѓународната организација „Ре-
портери без граници“ за 2014 година 
Македонија се најде на 117. место од 
вкупно 180 земји рангирани според 
слободата на медиумите.

Здружените на новинари важеше 
за голем критичар и борец против 
цензурата и притисоците врз меди-
умите и новинарите.Еснафските здру-

женија како ЗНМ, Советот на етика и 
Самостојниот синдикат на новинари 
и медиумски работници обвинуваа 
дека формирањето на паралелно-
то здружение по структура и мисија 
слично на ЗНМ, МАН, е направено по 
иницијатива на власта која сака да ги 
тргне и делегитимира критичарите. 
Тоа зборува за моќта на здруженијата, 
но и за леснотијата со којашто власти-
те можат да посегнат по медиумите и 
без да има лиценци и процедури.

Сегашната Власт во предлог пла-
нот за борба против дезинформации и 
напади на демократијата најави вове-

дување критериуми за медиумите при 
следење на владини настани и прес-
конференции. Критериумите не биле 
јасно наведени, но по средбата со ес-
нафските здруженија разјасниле дека 
критериумите допрва ќе се прават.

Катерина Синадиновска, Претсе-
дател на Советот за етика во меди-
уми во Македонија вели дека Владата 
во првичната дискусија предложила 
едно решение, но по реакциите на ес-
нафот тие го промениле предлогот. 

„Владата имашео бид да вос-
постави критериуми за акредитирање 
на новинари, но тоа пропадна откако 
еснафските организации бурно реа-
гираа и се остави на саморегулација. 
Проблемот беше што тие и немаа 
критериуми, туку допрва ќе правеа. 
Со оглед на горките искуства од ми-
натото, ние како еснаф не можеме 
да дозволиме центрите на моќ да 
кажуваат кој ќе биде новинар, кој не. 
Да не заборавиме, ваков обид има-
ше и претходната власт која стигна 
до таму што подготви и нацрт закон 
за медиуми, без дебата и скришум, 
во кој што дефинираше што е нови-
нар, што е медиум. По тешка борба и 
меѓународен притисок, цензорскиот 
закон се повлече“,вели Синадиновска 
по првиот конститутивен состанок на 

Извештајот, иако 
не нуди конкретно 
решение, експлицитно 
препорачува да не се 
регулира новинарската 
професија против 
дезинформациите - 
но ЕУ е само едно од 
многуте управни тела 
што се обидоа да го 
спречат протокот на 
дезинформации преку 
Интернет.



6

БИ
Л

ТЕ
Н

Акциската група што ќе ги координи-
ра државните институции во борбата 
против лажните вести.

ЛИЦЕНЦИРАЊЕ И АКРЕДИТИ-
РАЊЕ НЕ СЕ ЕДИНСТВЕН НАЧИН ЗА 
БОРБА ПРОТИВ ЛАЖНИ ВЕСТИ

Извештајотна Европската коми-
сија од групата на високо ниво – обја-
вен пролетта 2018 година за да им 
помогне на земјите да креираат по-
литики за решавање на зголемената 
загриженост за дезинформациите во 
Европа – содржи инклузивен, кола-
боративен пристап за решавање на 
дезинформациите низ целиот свет. 

Извештајот, иако не нуди 
конкретно решение, експлицитно 
препорачува да не се регулира но-
винарската професија против дезин-
формациите - но ЕУ е само едно од 
многуте управни тела што се обидоа 
да го спречат протокот на дезинфор-
мации преку Интернет.

Франција, на почетокотна 2018 
година најави нов закон за борба про-
тив дезинформации за време на из-
борниот процес. 

Законот, кој беше усвоен во но-
ември истата година, дава дефини-
ција на „лажни вести“ и е дизајни-
ран да спроведе строги правила за 
медиумите за време на изборните 
кампањи. Законот им дава овласту-
вање на властите да ги отстранат 
лажните содржини што се шират 
преку социјалните медиуми, па дури 
и да ги блокираат страниците што ја 
објавуваат ваквата содржина, како и 
да спроведат поголема финансиска 
транспарентност за спонзорирана 
содржина, во периодот од три месе-
ци пред изборите. 

Во Македонија, новата Власт 
уште по самото доаѓање организи-
раше самит за борба со дезинфор-
мациите, а функционерите во бројни 
изјави најавуваа мерки за справување 
со лажните вести. Главниот фокус на 
Владата во борбата со дезинформа-
циите е поголема транспарентност и 
отчетност од страна на институции-
те.

„Тоа што Македонија го прави 
во моментов е на ниво на зголемена 
и активна транспарентност во рабо-
тењето на институциите. Ние како 
влада веруваме дека проактивното 
објавување на информации и отчет-
носта и транспарентноста доприне-
сува за намалување на лажните вести 
и пропагандата”,ќе рече министерот 

за информатичко општество и транс-
парентност, Дамјан Манчевски на 
меѓународната конференција за лаж-
ни вести во Бугарија во 2018 година.

Иако ветувањата се големи, дел 
од јавноста смета дека сме далеку од 
било каков напредок, а Владата се-
уште нема конкретен план. 

„Владата уште не знае што ќе 
прави во врска со лажните вести. Тие 
само најавија дека допрва ќе прават 
акциски план и дека во него ќе бидат 
вклучени засегнатите страни, а тоа се 
еснафски и професионалните здру-
женија. Онаа собиранка во владата на 
седница на која беа поканети новина-
ри повеќе личеше на некој ургентен 
пи-ар отколку на желба вистински 
нешто да се промени“,вели Сашка 
Цветковска, коавтор во тековниот 
проект на OCCRP, Информациски 
војни на Балканот којшто ги истра-
жува центрите на моќ кои стојат зад 
дезинформациите. 

Цветковска на ова додава дека не 
може Влада која што оди на интер-
вјуа и легитимира креатори на лажни 
вести, да вели дека сака да се бори со 
феноменот и дека тоа е прашање на 
принципиелност. 

Министерот за транспарентност 
и отчетност, Роберт Поповски, сме-
та дека овој процес нема да е брз, но 
дека намерите од страна на Владата 
се добри, а во стратегијата ќе учест-
вуваат сите засегнати страни.

„Немаме намера да правиме неш-
то тајно или заткулисно, работниот 
дел беше отворен за јавноста. Тоа е 
самоакциски план. Прво институции-
те треба да ja обезбедат и усовршат 
безбедноста внатре во институци-
ите, да ја зголемат транспарентнос-
та и отчетноста. Тоа е едниот дел. 
Вториот дел е заедно со јавноста и 
еснафските здруженија да ги поста-
виме правците како генерално да се 
справуваме со овој проблем. Ова не е 
проблем само на владата или на ме-
диумите, бидејќи креатори на лажни 
вести се и истакнати поединци и пар-
тиите и други центри на моќ“, вели 
министерот Поповски во интервју за 
медиуми.

Сашка Цветковска

Роберт Поповски 
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Заедно со Европската конфеде-
рација на синдикатите (ЕТУЦ), 
Европската федерација на но-

винари (ЕФЈ) смета дека дистрибу-
цијата на портфолија на Европската 
Комисија е надежен знак дека Ев-
ропската Унија може да оствари со-

цијален напредок во текот на след-
ните пет години. 

Европската федерација на нови-
нари особено го поздравува фактот 
дека медиумскиот плурализам се 
споменува како еден од приорите-
тите на Европската комисија.

Новоизбраниот претседател на 
Европската комисија, Урсула фон 
дер Лејен минатиот месец го пред-
ложи новиот тим на комесари, вк-
лучително и одредена надеж за 
развој на настаните.

Како што изјави Европската 

ЕФЈ го поздравува 
фактот дека 
плурализмот на 
медиумите стана 
приоритет на ЕК

Рикардо Гутиерез, 
генерален секретар 

на ЕФЈ
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конфедерација на синдикатите, ко-
месарите Николас Шмит (Луксем-
бург) и Паоло Гентилони (Италија), 
предложени за портфолијата за ра-
ботни места и економија, се силни 
поддржувачи на Европскиот Столб 
за Социјални права. Европската кон-
федерација на синдикатите и Ев-
ропската федерација на новинарите 
се надеваат дека Шмит целосно ќе 
го спроведе Сосијалниот столб и 
дека Гентилони ќе обезбеди еко-
номската политика да ги поддржу-
ва правата на работниците.

ЕФЈ го поздравува фактот дека 
на Маргарет Вестагер (Данска), 
предложена за извршен потпретсе-
дател на Комисијата на ЕУ,и е поба-
рано „да ја координира работата за 
дигитално оданочување за да најде 
консензус на меѓународно ниво до 
крајот на 2020 година или да пред-
ложи фер европски данок,“ заедно 
со комесарот Гентилони.

ЕФЈ исто така го позравува фак-
тот што повторно ќе соработува 
со комесарот Вера Јоурова (Чеш-
ка), назначена за потпретседател 

за вредности и транспарентност. 
ЕФЈ е задоволна што медиумскиот 
плурализам се споменува како еден 
од нејзините главни приоритети во 
писмото на мисии испратено до неа 
од г-ѓа вон дер Лејен:

„Медиумскиот плурализам е 
суштински дел од нашиот демо-
кратски систем. Треба да го иско-
ристиме Мониторот за плурализам 
на медиуми за да ги идентификува-
ме ризиците од плуралноста во ме-
диумскиот сектор и треба да пред-
ложите прекугранични проекти за 
поддршка на независни и разновид-
ни новинарски активности.“ 

Вера Јурова исто така ќе се фо-
кусира на „спротивставување на де-
зинформациите и лажните инфор-
мации, истовремено зачувувајќи ја 
слободата на изразување, слобода-
та на печатот и медиумскиот плура-
лизам.“

Треба да се потсетиме дека на-
одите од Мониторот за плурализам 
на медиуми на ЕУ (МПМ) покажува-
ат или општа стагнација или влошу-
вање во Европа:

-Новинарите и другите меди-
умски работници во медиумите се 
соочуваат со низа закани и напади 
(физички и дигитални) во повеќе ев-
ропски земји;

-Работните услови на новина-
рите се влошуваат, изложувајќи ги 
новинарите на надворешни и непо-
требни притисоци во нивната про-
фесионална работа, во повеќето од 
испитаните земји;

- Заштитата на свиркачите се-

Вера Јурова

МПМ ја покажа 
катастрофалната 
состојба на медиумскиот 
плурализам во земјите-
кандидатки за ЕУ 
(Турција, Србија, Црна 
Гора, Македонија).  Исто 
така, ги демонстрираше 
сериозните последици 
од недостатокот на 
медиумски плурализам во 
неколку земји членки на 
ЕУ, особено во Унгарија
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уште е слаба низ цела Европа.
-Концентрацијата на сопстве-

ност на медиумите останува еден 
од најзначајните ризици за медиум-
скиот плурализам и се смета дека 
создава бариери за разновидност 

на информации и гледишта.
-Новинските организации про-

должуваат да бидат ранливи на 
политичко мешање, особено кога 
економските услови се нестабилни;

-Недостаток на политичка не-

зависност на медиумите за јавни 
услуги, особено во Централна и Ис-
точна Европа, останува предмет на 
загриженост;

-Недостаток на родова еднак-
вост кај менаџери и кај креатори на 
содржини во европските медиуми, 
претставува една од највисоките 
оценки за ризик запишани од Мо-
ниторот;

-Забележан е мал или никаков 
напредот во однос на медиумската 
писменост низ ЕУ.

МПМ ја покажа катастрофал-
ната состојба на медиумскиот плу-
рализам во земјите-кандидатки 
за ЕУ (Турција, Србија, Црна Гора, 
Македонија).  Исто така, ги демон-
стрираше сериозните последици 
од недостатокот на медиумски плу-
рализам во неколку земји членки на 
ЕУ, особено во Унгарија.

Мониторингот прикажува 
„алармантна состојба за новина-
рите и другите медиумски работ-
ници во медиумите во повеќе оце-
нети земји, вклучително и Грција, 
Унгарија, Италија, Малта, Романија 
и Турцијa: условите за работа на 
новинарите се влошени, а новина-
рите се соочуваат со секаков вид 
закани (физички, преку интернет 
и други) кои се насочени кон нив 
од граѓаните политичарите и ор-
ганизираниот криминал. (...) Не-
колку земји-членки може да ги 
занемаруваат своите обврски, спо-
ред стандардите за безбедност на 
новинарите од Советот на Европа, 
наметнувајќу им на државите по-
зитивна обврска да им гарантира-
ат на новинарите животна средина 
каде без страв ќе ја извршуваат 
својата работа“.

„Го повикуваме комесарот Јуро-
ва да ги санкционира земјите членки 
на ЕУ кои не ги исполнуваат своите 
обврски за да обезбедат пристап на 
граѓаните до бесплатни и незави-
сни информации. Заедно со нашите 
колеги од Европската конфедера-
ција на синдикатите, внимателно ќе 
гледаме како насоките на фон дер 
Лејен ќе бидат претворени во по-
зитивни активности. Крајно време 
е Комисијата да оствари социјален 
напредок и праведна тrанзиција 
конзелена економија и поправедно 
општество“, рече Рикардо Гутиерез, 
генерален секретар на ЕФЈ. 
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Мемињата како вести 

за привлекување помлада публика

Вашето панично решение кога се обидувате да најдете место за паркирање во Архус
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Бидејќи помладите лица се повеќе 
се оттргнуваат од традиционал-
ните медиуми и се насочуваат кон 

социјалните медиуми, новинарските 
организации истражуваат нови начини 
да останат релевантни.

Данската локална новинска стани-
ца ТВ2 Остиланд смета дека го про-
нашла одговорот во мемињата. 

Мемињата со години доминираат 
на социјалните медиуми со нивната 
едноставна и смешна формула, би-
дејќи тие се лесни за споделување и 
обележување на пријателите во обја-
вите.

Дали може истото да се постигне 
со мемињата поврзани со вести?

Во текот на изминатата година, 
ТВ2 Остиланд има изработено десе-
тици мемиња на Инстаграм на теми од 
создавање на нови паркинг места до 
зголемување на цената на автобуските 
билети. Тоа помогна да се ангажираат 
и привлечат милениумците и генера-
цијата З.

Зошто да се измачуваш? Луис Пе-
терсон, шеф на информативната про-
грама, изјави дека има голема потреба 
да се раскажуваат приказни на различ-
ни платформи и на различни начини за 
да се справат со намалувањето и ста-
реењето на телевизиската публика.

Првично, ТВ станицата испробу-
ваше со инфографици, но уметнички-

Мемињата како вести 
на инстраграм: нови нана инстаграм: нови начини
за привлекување помлада публика

от директор Кристина Хелмс посочи 
дека мемињата ќе бидат поефикасни 
за зајакнување на ангажманот и по-
стигнување гледаност на објавите. 

И покрај некои отпори во редак-
цијата и загриженоста околу статусот 
на авторските права на мемињата, 
сега, дури и новинари со долгогодиш-
но искуство придонесуваат со своите 
идеи за мемиња.

Но, дали навистина може да се 
пренесат вестите преку мемиња? За 
ТВ2 Остиланд ова едноставно значи 
да се пренесе приказната со само една 
слика, додека е смешна и лесно разби-
рлива.

Но, не сите вести се соодветни, на 
пример, трагични настани. Сепак, теми 
за кои луѓето имаат цврсто мислење 
функционираат најдобро, како и теми 
кои се насочени кон широката публи-
ка.

„Неодамна направив меме поради 
големата врева од автопатите и како 
луѓето што живеат таму се справува-
ат со тоа. Но, морав да го направам за 
тоа колку е иритирачки сообраќајниот 
звук, затоа што тоа би погодило пого-
лема публика“, објасни Хелмс.

Тимот изјави дека нивните напори 
резултирале со поголема активност на 
нивниот Инстаграм профил, особено 
кај помладите луѓе, охрабрувајќи ги да 
споделат, да коментираат и да ги таг-
нуваат нивните пријатели на објавите.

На крајот на краиштата, мемињата 
се едноставни – имаат само наслов и 
слика. Сепак, Хелмс предупредува дека 
лесно може да се добие перцепција 
дека мемињата се мајсторско дело.

„Ако луѓе кои не знаат за мемиња-
та се обидат да направат едно, може 
да им изгледа дека ние премногу сме 
се труделе, затоа што тие едноставно 
не знаат што во моментот е модерно, а 
што не“, додава таа. 

Наместо тоа, мемињата треба да 
изгледаат природно. За секој новинар 
кој го зема во предвид ваквиот пристап, 
Хелмс вели дека доброто познавање на 
јазикот на мемињата е клучен, во спро-
тивно известувањето ќе пропадне.

Таа препорача дека редовната ин-
спирација и останување на врвот на 
трендовите и виртуелната содржина 
преку прелистување на профилите на 
Инстаграм, како 9GAG.

„Навистина е лесно да се отиде во 
погрешна насока и да биде непријатно, 
затоа мора да го добиете вистинскиот 
тон на мемето и исто така да разми-
слите какви приказни раскажувате,“ 
заклучи таа.

2018: Жетвата во опасност по жешките бранови. 
2019: Жетвата во опасност по огромните дождови. 
             Фармерите во моментов...

Текст на Дејвид Грин за www.journalism.co.uk

ТВ2 Остиланд со седиште во Данска, откри дека корисниците 
на социјалните медиуми ќе споделуваат и ќе ги означуваат 
своите пријатели во објави кои се едноставни, смешни и кои 

можат да ја пренесат приказната во една слика. 

https://www.journalism.co.uk/news/local-newsroom-turns-to-instagram-memes-to-reach-younger-audience/s2/a744088/
https://www.journalism.co.uk
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„Оргиналните и анали-
тичките“ текстови ќе се 
прикажуваат појасно 

во резултатите.
Гугл ги прилагоди своите ал-

горитми за да ги промовира но-
винарските статии кои ги смета 
за „значајно оригинално извес-
тување“, ова е најновиот потег 
за поддршка на новинарството, 
по долгогодишните критики кон 
компанијата за нејзината улога 
во падот на индустријата, пишу-
ва Патриша Нилсон за „Фајненшл 
тајмс“.

Најпопуларниот светски пре-
барувач во четвртокот изјави 
дека сториите што обезбедуваат 
„оригинални и длабински“ ин-
формации и за кои е потребен 
„висок степен на вештина, време 
и напор“ ќе бидат искачени на вр-
вот во резултатите и „можат да 
останат во видна позиција подол-
го време“.

Гугл, како и неговиот диги-
тален ривал Фејсбук, долго вре-
ме се соочуваа со непријател-
ство од делови на медиумската 
индустрија,од каде беа обвинети 
дека го поттикнуваат ловењето 
кликови, лажните вести и „лукав-
ството“ – набрзина препишувани 
стории без оригинално известу-
вање. Сепак, повиците за проме-
ни во високо профитабилниот 
пребарувач претходно беа одби-
вани.

Пребарувачот на компанијата 
сортира милиони веб-страници, 
видеа и вести додадени на ин-
тернет секој ден, помаѓајќи им на 
корисниците да најдат релевант-
ни фрагменти од информации, 
додека се здобиваат со податоци 
за нивното однесување, што го 

Гугл со нов алгоритам 
 за да го поттикне 
 оригиналното новинарство
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направи Гугл гигант на пазарот за 
дигитално рекламирање од 330 
милијарди американски долари.

Компанијата побара од при-
ближно 10.000 луѓе да гласаат, 
луѓе кои ја гледаат содржината 
промовирана од Гугл пребарува-
чот, со цел да помогнат во прила-
годувањето на алгоритмите. Да 
ја земат во предвид оригинал-
носта на известувањето, како и 
целокупната репутација на из-
давачот и дали издавачот има 
освоено награди за новинар-
ство како на пример наградата 
Пулицер.

Ричард Гинграс, шеф на ве-
стите на Гугл, рече дека ком-
панијата сака „да ги поддржи 
напорите во индустријата 
(да спроведуваистражувачки 
приказни) и да им помогне 
на луѓето да добијат пристап 
до најавторитетните извес-
тувања“.

„Во денешниот свет на 
брзи вести, првичното из-
вестување за некоја тема 
не секогаш останува на 
површината доволно 
долго (...) за и другите 
медиуми да можат да се 
приклучат последова-
телно и да ја покријат 
сторијата“, рече тој. 
„Ова може да им отеж-

не на корис-
ниците 

кои се обидуваат да ја најдат пр-
вичната сторија.“

Но, Гинграс рече дека компа-
нијата не се обидува да создаде 
„апсолутна дефиниција на ориги-
налното известување“, додавајќи 
дека тоа може да значи „различни 
работи на различни редакции и 
издавачи во различни периоди на 
време“.

„Односот помеѓу издавачите 
и Гугл со тек на време стана се по 
непријателски“,вели Селин Сатур-
нино, главен трговски службеник 
во агенцијата за планирање „Тотал 
Медиа“, додавајќи дека највата на 
Гугл е потег што „ќе им овозможи 
на издавачите поголем удел во 
сложената и конкурентна новин-
ска средина.“

Таа, исто така, рече дека се на-
дева оти промената ќе доведе до 
повеќе комерцијално остварливи 
деловни модели кои ќе овозмо-
жат оригинално известување.

Џозеф Еванс од „Ендерс Ана-
лисис“ рече: „Пребарувачот е мо-
торот на приходите на Гугл, што 
значи дека тимот што стои зад 
тоа има многу моќ и може да ги 
спречи внатрешните обиди да се 
замешаат со алгоритмите“.

„Овој потег е насочен кон спра-
вување со долгодишните поплаки 
дека инстантното објавување пре-
ку интернет го отстранува потти-
кот издавачите да инвестираат во 
оригиналното известување затоа 
што секој може да ја има приказ-

ната веднаш“, рече тој. 

Гугл со нов алгоритам 
 за да го поттикне 
 оригиналното новинарство

https://www.ft.com/content/e27ca6c6-d57c-11e9-a0bd-ab8ec6435630
https://www.ft.com/content/e27ca6c6-d57c-11e9-a0bd-ab8ec6435630
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Извор на хакирање: 
Како троловите 
манипулираат 
со медиумите
Повеќето луѓе досега се за-

познати дека има „тролови“ 
на интернет. Тоа е делумно 

благодарение на скандалите како 
„GamerGate“ и подемот на Доналд 
Трамп, главниот шеф на троловите, 
објаснува Метју Инграм во својот 
текст за „Колумбија џурнализм ри-
вју“.

Многу тролови имаат некаква 
агенда – како што направи злоглас-
ната „Руска агенција за истражу-
вање на интернетот“, обвинета за 
обид за влијание на американските 
избори во 2016 година, додека дру-
ги се чини само добија корист од 
создавањето хаос. Како што батле-
рот Алфред му кажа на Брус Вејн во 
„Темниот Витез“: „некои луѓе сакаат 
да го гледаат светот како гори“. 

И покрај различните мотиви, 
постојат некои сличности во тоа 
како функционираат троловите и 
како успешно го привлекуваат вни-
манието како на редовни корисници 
на интернетот, така и на професио-
налните новинари со цел ширење 
на нивната дезинформација. Нови-
от извештај објавен од дигиталниот 
тинк-тенк „Податоци и општество“, 
напишан од Џоан Донован, дирек-
тор на „Проектот за истражување и 
развој на технологијата и социјал-
ните промени“ на школата Кенеди, 
на универзитетот „Харвард“ и ви-
шиот истражувач Брајан Фридберг, 
има за цел да создаде таксономија 
на тролова тактика.

Извештајот се фокусира на по-
дгрупи на онлајн манипулацијата, 

која истражувачите ја нарекуваат 
„извор на хакирање“. Во извештајот 
се опишува како збир на техники за 
криење на изворите на проблематич-
ни информации, се користи со цел 
да се овозможи нивна циркулација 
во традиционалните медиуми. Тоа е 
индиректен метод за таргетирање на 
новинари, со поставување на лажни 
информации на места каде што најве-
ројатно ќе ги сретнат. 

Извештајот ги раздвојува такти-
ките што ги користат троловите во 
четири категории: 

1 Вирални слогани, која се состои 
од препакување на реакционерни-

те точки на зборување за социјални-

те медиуми и засилувањевопечатот;

2 Фалсификување на протечени ин-
фрмации, тактика која се состои 

од предизвикување медиумски спек-
такл со ширење на фалсификувани 
документи;

3 Колажни докази, документи (нај-
често фотографии) создадени од 

информации или дезинформации од 
разни извори за да ги направат лесни 
за споделување;

4 Игра со клучни зборови е стра-
тешка доминација на клучните 

зборови и на лажните профили со 
цел однесување на одредени гру-
пи или индивидуи да се прикаже во 
лажно светло. 
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Извор на хакирање: 
Како троловите 
манипулираат 
со медиумите

Донован и Фридберг користат не-
одамнешни студии на случаи за да ја 
илустрираат секоја од нивните под-
категории. На пример, еден од најус-
пешните приказни за вирални слога-
ни беше хаштагот “Jobs Not Mobs”од 
октомври 2018 година. Слоганот 
прво се појави како тема на Редит, 
каде што корисниците излегоа со ви-
зуелни мемиња кои помогнаа да се 
шири хаштагот, вклучувајќи и видео 
клипови кои покажуваат деконтекс-
туализирани немири и мигрантски 
каравани. 

„Лесно споделивиот аудиовизу-
елен материјал, заедно со ширењето 
на хаштаг, создаде можност за голе-
мо учество, а слоганот брзо се раши-
ри преку својата точка на потекло во 
крајно десничарските мрежни цен-

три“, се вели во извештајот. 
Слоганот се пресели на Твитер и 

Фејсбук, каде автоматски или преку 
бот-профили помогнаа да се шири 
уште повеќе, и конечно хаштагот 
беше искористен од претседателот 
на Соединетите Држави во еден твит 
– врвот на тролањето. 

Фактот дека Доналд Трамп до-
броволно би повторил вирален сло-
ган, инструментализиран од десни-
чарските тролови, покажува колку 
брзо ваквите кампањи може да одат 
на медиумите, на начини што всуш-
ност можат да влијаат на национал-
ниот дијалог за важни прашања. 

Донован и Фридберг посочуваат 
дека новинарите можат да го вло-
шат овој проблем со известување за 

ваквите кампањи, што пак го шири 
вирусот на новите потенцијални но-
сители. Во многу случаи, ова е на-
правено од чисто новинарски при-
чини – затоа што нешто се смета за 
легитимна вест ако претседателот 
го каже тоа, дури и ако е на Твитер, 
но во други случаи, медиумите се 
среќни што користат такви кам-
пањи како што се генерирање на 
приходи, преку кликнување, или 
нешто што ќе ја надополни дуп-
ката на вестите во 18 часот. Една 
од главните точки на извештајот 
на „Податоци и општество“ е дека 
многу професионални тролови ги 
разбираат овие мотивации и знаат 
точно што да направат за да при-
влечат внимание. 

Во препораките на извештајот, 
Донован и Фридберг посочуваат 
дека е задолжително и новинарите 
и социјалните платформи да разбе-
рат како растат и се развиваат овие 
вирални слогани, со цел да се утвр-
ди дали ширењето е „органско или 
оперативно“ – со други зборови 
дали тоа е природен исход на со-
цијална активност или планирана 
кампања. 

„Новинарите мораат да ја разбе-
рат нивната улога на засилување на 
мрежата и да внимаваат на случаи 
кога тие можеби несакајќи ќе пови-
каат внимание на слоган кој е попу-
ларен само во одредена, веќе многу 
поларизирана заедница преку ин-
тернетот“, се вели во извештајот. 

Во принцип, Донован препо-
рачува медиумите да дадат се од 
себе за да најдат потврдни докази 
пред да известуваат за кампањи на 
социјалните медиуми, и редакции-
те да инвестираат повеќе ресурси 
во безбедноста на информациите, 
вклучително и создавање на спе-
цифична работа што вклучува про-
верка на ланци на докази поврзани 
со кампањи на социјални медиуми.

Извештајот се фокусира на подгрупи на онлајн 
манипулацијата, која истражувачите ја 

нарекуваат „извор на хакирање“. Во извештајот 
се опишува како збир на техники за криење 

на изворите на проблематични информации, 
се користи со цел да се овозможи нивна 

циркулација во традиционалните 
медиуми 

https://www.cjr.org/the_media_today/trolls-manipulate-media.php
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Корисникот сам да си ги бира 
содржините според време и 

можност

Текст на Лора Хазард Овен за „Ниман лаб“

Кога Марк Литл и Еин 
Кер за прв пат почнаа 
да размислуваат за 

развој на нов производ, тие 
почнаа од онаму каде што 
многу луѓе одеа претходно: 
Апликација за вести, која ќе 
ги поврзува содржините од 
повеќе издавачи со читате-
лите.

Но, тогаш – за разлика 

од повеќето развивачи на 
апликации на вести пред 
нив – тие ја реализираа. По-
сле две години тестирање, 
„одеднаш сфативме дека 
Спотифај за вести беше по-
грешно направена работа“, 
рече Литл, кој беше стран-
ски дописник и водител 
за ирскиот радиодифузен 
сервис РТЕ повеќе од 20 

години пред да ја основа 
агенцијата за социјални ве-
сти Сторифул во 2010 (Њус 
Корп ги купи во 2013).

„Издавачите на вести не 
треба да ја даваат својата 
содржина на трети страни 
или да се потпираат на со-
цијалните платформи. Тие 
треба самите да ги развива-
ат овие персонализирани и 

курирани искуства“, вели 
Литл. 

Литл и Кер (кој беше 
уредник во „Сторифул’ 
и беше на чело на нови-
нарското партнерство на 
„Фејсбук“, пред да го ос-
нова „Кинзен“ со Литл), 

ИНОВАТИВЕН ПРИСТАП ВО НАСОКА НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КОРИСНИ И ТОЧНИ ИНФОРМАЦИИ

„Издавачите 
на вести не 
треба да ја 
даваат својата 
содржина на 
трети страни 
или да се 
потпираат на 
социјалните 
платформи. 
Тие треба 
самите да ги 
развиваат овие 
персонализирани 
и курирани 
искуства“, вели 
Литл.
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Корисникот сам да си ги бира 
содржините според време и 

можност

курирани искуства“, вели 
Литл. 

Литл и Кер (кој беше 
уредник во „Сторифул’ 
и беше на чело на нови-
нарското партнерство на 
„Фејсбук“, пред да го ос-
нова „Кинзен“ со Литл), 

решија да го префрлат 
својот фокус на помагање 
на издавачите да обез-
бедат персонализирани 
искуства за вести на соп-
ствените платформи, свои 
билтени и веб-страници, 
напојувани од основите на 

технологијата на Кинзен.
Се надеваме дека персо-
нализацијата ќе им по-

могне на издавачите, кли-
ентите да ги претворат 
во претплатници – и да 

бидат во чекор со многу 
големи новински органи-
зации како „Њујорк Тајмс“ 

Првиот 
производ 

на Кинзен е 
персонализирана 

технологија 
за билтени 

за издавачи. 
Читателите 
можат да ги 

прилагодуваат 
билтените не 
само на теми, 

туку и на 
времето што 

ќе го имаат за 
читање како 

и за периодот 
кога ќе читаат 

(на патување, 
на ручек, во 
вечерните 

часови кога ќе се 
вратат дома од 

работоа)

https://www.niemanlab.org/2019/08/we-realized-spotify-for-news-was-exactly-the-wrong-thing-to-do-heres-what-kinzen-is-doing-instead/
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кои развиваат технологија за пар-
сонализација. 

„Издавачите признаваат дека 
треба да ја обноват довербата. Во 
годините на брзи вести и билдање 
кликови и посети за огласувачите, 
она што навистина се случи беше 
изгубената врска меѓу издавачите 
и луѓето. Персонализацијата е кри-
тичен пат кон назад, за да се обез-
беди квалитетен, подлабок ангаж-
ман“, вели Литл.

„Можеме да му дадеме по-
голема моќ на корисникот да му 
каже на издавачот што навистина 
сака. Нашиот софтвер обезбедува 
посилни сигнали за издавачот од 
многу плитките податоци за одне-
сување кои се користат за персона-
лизирање на моќта“, објаснува тој. 

Компанијата со седиште во Да-
блин, има 13 вработени и собра 
околу 1,8 милиони американски 
долари за финансирање, а исто 
така минатата година доби и зна-
чаен грант од Иницијатива за диги-
тални вести на Гугл.

Првиот производ на Кинзен е 
персонализирана технологија за 
билтени за издавачи. Читателите 
можат да ги прилагодуваат бил-
тените не само на теми, туку и на 
времето што ќе го имаат за читање 
како и за периодот кога ќе читаат 
(на патување, на ручек, во вечерни-
те часови кога ќе се вратат дома од 
работоа). 

„Ние се обидуваме да бидеме 
многу специфични со предлози 
околу вашата професија, локација, 
интерес и хоби“, рече Кер. Првиот 
јавно објавен билтен на компанија-
та е во партнерство со Белфаст 
Телеграф, а се преговара со повеќе 
партнери. 

И покрај тоа што Литл и Кер 
првично предвидувале да работат 
првенствено со регионални издава-
чи, тие добиле интерес и од меѓу-
народни, национални и локални из-
давачи, заедно со радиодифузерите 
и брендовите (досега, околу 50 про-
центи од компаниите кои изразија 
интерес се Ирски, 40 процентисе од 
остатокот на Европа, а 10 проценти 
се од САД).

„Можноста за оваа услуга на 
персонализација мина далеку над 
очекувањата кои ги имавме кога 
почнавме.Има многу партнери за 

овој производ. Но, има и други из-
давачи кои немаат капацитет да 
направат персонализирање и треба 
да го откријат и прифатат. Во тие 
случаи, Кинзен може да работи со 
нив за да ги среди нивните бази на 
податоци со содржините, осигуру-
вајќи се дека имаат долги стории за 
кои читателите би биле заинтере-
сирани“, вели Кер.

Компанијата исто така има ло-
кални и регионални клиенти кои 
се заинтересирани за испраќање на 
дневни билтени до своите читате-
ли, но им е потребна помош да ги 
засилат своите понуди. 

„Ние им помагаме да го изгра-
дат она секојдневно искуство каде 
можеби првите пет артикли се од 
нив, а другите се од конкурентни 

или неконкурентни извори,“ објасни 
Кер. На пример, локалните издава-
чи можат да им дадат на читатели-
те можност да додадат временски 
и сообраќајни содржини што се 
добиваат од други места или да 
влеваат приказни од национални и 
меѓународни места.

„Ако издавачите навистина од-
говорат на оваа Нетфликс генера-
ција, тие треба да се навикнат на 
идејата да имаат други брендови 
и субјекти и заедно да им дадат на 
читателите, една дестинација, едно 
искуство“, рече Кер. „Ако некој рече 
дека има 20 минути (за вести), из-
давачите имаат одговорност да им 
дадат квалитетни 20 минути, дури 
и ако тоа значи повлекување од 
други извори.“
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Дип фејк видеата се подобрува-
ат. Натпреварот, во кој ќе би-
дат вклучени дип фејк видеа 

креирани од Фејсбук, е направен за 
да им помогне на истражувачите да 
останат во чекор со случувањата. 

Засега, изчезнати црти на лицето 
или аудио багови ги прават дип фејк 
видеата релативно лесни да се забе-
лежат, но тоа нема секогаш да биде 

за подобро 
откривање 
на лажните 
видеа така, објаснува Клинт Финли во текст 

за „Вајрд“.
Кога креаторите на филмот Фо-

рест Гумп во 1994 го вметнаа Том 
Хенкс во стар филмски инсерт за да 
се ракува со Ричард Никсон, нивна-
та рачна изработка се сметаше за 
врвна. Сега е полесно да се „докто-
рира“ монтирањето на видео. Попу-
ларната кинеска апликација Зао им 
овозможува на корисниците лесно 
да вметнуваат лица во филмски и те-
левизиски видеа.

Овие видови на видеа генерира-

ни од вештачка интелегенција, позна-
ди како „дип фејкс“ се загрижувачки. 
Замислете ги лицата на политичари, 
активисти или новинари кои се наре-
дени да речеме, во порно видео. Или 
разгледајте како силеџија може да ја 
користи технологијата за да ги мал-
третира соучениците.

За сега, исчезнувањето на црти 
на лицето и аудио баговите ги прават 
дип фејковите лесно да се забележат. 
Но, технологијата постојано се по-
добрува. Главниот службеник за тех-
нологија на Фејсбук, Мајк Шрепер е 
загрижен поради тоа што експертите 
за вештачка интелегенција помину-
ваат премногу време во усовршување 
на дип фејковите, а не доволно време 
да најдат начин за нивно откривање.

Фејсбук, Мајкрософт, Партнер-
ството на АИ коалицијата и академи-
ци од седум универзитети започнаа 
натпревар да охрабрат подобри на-
чини за откривање на дип фејк ви-
деа. Организаторите на „Пронајди го 

Фејсбук и Мајкрософт 
со натпревар

https://www.wired.com/story/facebook-microsoft-contest-better-detect-deepfakes/
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За сега лажните видеа лесно се 
препознаваат, но само доколку 
е познат оригиналот.  

дип фејк видеото“ не прецизираат 
награди. Натпреварот ќе трае од 
крајот на 2019 година до пролет 
2020.

Откако ќе бидат прикажани, 
на учесниците ќе им се додели 
колекција од дип фејк видеа што 
Фејсбук планира да ги објави до 
декември. Во нив ќе има профе-
сионални актери кои се имаат 
согласено нивните лица да бидат 
користени во видеата, но Шрепер 
вели дека видеата во базата на 
податоци, колку што е можно по-
веќе ќе личат на вистински видеа 
на Фејсбук. Нема да мора да ги ко-
ристите видеата на Фејсбук за да 
учествувате во натпреварот.

Натпреварите се вообича-
ен начин да се охрабрат истра-
жувачите и оние на кои тоа им е 
хоби, да најдат решение за тежок 
компјутерски научен проблем. 
Нетфликс славно оддржа натпре-
вар за да изгради подобар преба-
рувач за филмски препораки, а веб 
сајтот „Кагл“ е домаќин на натпре-
вари на наука на широк спектар на 
компании и организации. 

Еден голем предизвик за ис-
тражувачите на дип фејк видеата, 
како и со целата работа на коали-
цијата на АИ,е тоа што на истра-
жувачите им се потребни многуб-
ројни примери на дип фејк видеа 
со цел да „обучат“ систем за 
забележување. Релативно 
е лесно, вели Шрепер 
да забележите дип 
фејк видео, ако 
системот веќе 
го „има ви-

дено“ оригиналот. На пример, ако 
системот е веќе запознаен со ори-
гиналното видео употребено во 
Форест Гумп, ќе може да покаже 
дека нешто се сменило. Но, ако 
злонамерниот актер сними ориги-
нално видео и го усоврши, ќе биде 
многу потешко за системот на АИ 
да го забележи. Дип фејк видеата 
создадени од Фејсбук се создаде-
ни со цел да помогнат во реша-
вањето на тој проблем. 

Шрепер вили дека Фејсбук 
веќе ги спроведува сите методи за 
откривање кои ги знае, но се наде-
ва дека натпреварот ќе генерира 
нови начини за забележување на 
дип фејк видеа. Идеата не е да се 
создаде систем што ќе ги запре 
сите дип фејк видеа засекогаш, 
туку да се пронајде начин да се 
направи да е потешко и поскапо 
да се направат преодни дип фејк 
видеа. 
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Сега им велам на 
студентите да бидат 
разноврсни во своите 
вештини – доброто 
репортерство и 
мултимедијалните вештини 
се прифатени насекаде, 
и ги предупредувам да 
бараат работа на места, 
без разлика на големината, 
каде тие ќе може да 
практикуваат добро 
новинарство во што е можно 
постабилни редакции

на училишниот одбор, училишни 
настани, излети дури и на натпре-
вар на свињи, тоа гради доверба во 
тебе и во твоето известување. 

Многупати имам седено во 
мојата канцеларија или дневна соба 
со загрижени или расплакани луѓе 

на кои им била потребна помош од 
локалниот весник, или со медицин-
ска сестра и социјален работник 
кои ги ризикуваат своите кариери 
за да ми дадат информација за тоа 
како државните социјални служби 
изневериле мало девојче оставајќи 

го во нејзиниот дом кадешто било 
убиено. 

Оване нужно се пренесува во 
регионалните, државните или на-
ционалните медиуми, барем не от-
како социјалните медиуми загадија 
се што некогаш беше позитивно за 
чуварите на капијата (традиционал-
ните медиуми н.з.).

Репортерите не се повеќе во 
можност да покриваат се што е ва-
жно, затоа што тие не се таму, жрт-
ви се на корпоративно штедење, 
дивиденди и слично. 

Сепак, до неодамна бев сигурен 
дека неделниците, особено квали-
тетните, ќе ја преживеат кризата 
во која паднаа весниците или ќе из-
држат подолго пред евентуалната 
транзиција во дигитални изданија. 

Бев толку убеден во силината 
на неделниците што ги охрабру-
вав студентите кои ги советувам на 
Универзитетот во Кентаки да не ја 
потценуваат кариерата во локални-
те весници. Човек може и полошо 
од тоа да биде уредник во мал град. 

Сега им велам на студентите да 
бидат разноврсни во своите вешти-
ни – доброто репортерство и мулти-
медијалните вештини се прифатени 
насекаде, и ги предупредувам да 
бараат работа на места, без разлика 
на големината, каде тие ќе може да 
практикуваат добро новинарство во 
што е можно постабилни редакции. 

Почнав да верувам дека недел-
ниците не се толку сигурни дести-
нации како што беа некогаш и дека 
многу скоро ќе настане недостаток 
од локални вести во руралните мес-
та низ целата земја. 

Што се случува кога 
неделните весници ќе 
исчезнат
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Како уредник и издавач на Тод 
Каунти Стандард, неделник во Елк-
тон, Кентаки, еднаш објавив сторија 
која ги повика земјоделците да при-
суствуваат на многу важен состанок 
за утврдување на зоните во земјоде-
лието. Иднината на земјоделството 
и полјоделството во малата област 
во Кентаки каде што сум сопстве-
ник и уредник на весник може да 
биде променета на овој состанок, 
пишува Рајан Крег за „Ниманлаб“. 

На настанот не дојдоа многу 
луѓе, па следното утро отидов во 
локалниот ресторан и гневно се 
уфрлив на масата полна со фармери 
и ги прашав зошто по ѓаволите не 
дојдоа на состанокот? Зар не знаеја 
колку е важен?

Еден од фармерите престана да 
јаде ме погледна и рече: „Не дој-
довме затоа што во текстот напи-
ша дека и ти ќе бидеш таму. Имав 
работа и знаев дека ќе прочитам во 
весникот тоа што ќе го напишеш по 
што ќе одлучам дали треба да би-
дам лут или не“.

Повеќе години подоцна на еден 
новинарски панел за подемот на 

лажните вести, подвлеков дека не-
довербата на јавноста во медиуми-
те без разлика дали традиционал-
ни, либерални или конзервативни 
итн. – локалните медиуми изгледаа 
како поштедени, особено неделни-
те весници. 

Мојата теорија, која потекна 
од тешката лекција која ја добив 
од фармерот и од долгите години 
во кои покривав речиси се во мало 
место е дека кога луѓето те гледаат 
на состанок за финансии, на седни-
ца на градскиот совет, на состанок 

Еден од фармерите 
престана да јаде ме погледна 
и рече: „Не дојдовме затоа 
што во текстот напиша 
дека и ти ќе бидеш таму. 
Имав работа и знаев дека ќе 
прочитам во весникот тоа 
што ќе го напишеш по што 
ќе одлучам дали треба да 
бидам лут или не“

?
Што се случува кога 
неделните весници ќе 
исчезнат

https://niemanreports.org/articles/what-happens-when-weekly-newspapers-disappear/
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Мојата претпоставка, за 
жал, е дека за пет години 
повеќето од независните 
неделници ќе затворат 
или ќе се спојат со други и 
најголем дел од оние кои се во 
сопственост на корпорации 
ќе се спојат или ќе станат 
бироа на поголемите 
сестрински публикации, 
нешто што веќе се случува

Во Кентаки има 120 неделници. 
Малку помалку од половината не 
се во сопственост на корпорации. 
Во многу области, главно рурални, 
неделниците почнаа да се соочува-
ат со проблеми. Причините се раз-
лични, но речиси сите имаат пад во 
приходите и загуба на работни мес-
та, без разлика на огромната нацио-
нална економија. 

Вестите се конзумираат на раз-
личен начин, се повеќе луѓе ко-
ристат мобилни уреди со оглед на 
тоа што мобилната телефонија е 
се повеќе пристапна и во рурални-
те средини. Сега луѓето постираат 
фотографии на социјалните мрежи 
од настани или натпревари и тоа се 
доволно локални вести. Тешките и 
комплицирани работи, како буџети-
те, даноците и како властите опери-
раат, не стигнуваат на социјалните 
медиумии многу луѓе се во ред со 
таквото ниво на незаинтересира-
ност. 

Рекламирањето, кое некогаш 
беше во таков подем што луѓето се 
шегуваа дека има лиценца да печа-

ти пари, се „исуши“ како и недвиж-
нините, автомобилите мигрираа на 
интернет и нема да се вратат. 

Исто така падот на заедниците 
кои живеат од јагленот во делови 
од западен Кентаки и голем дел од 

источен Кентаки значи тежок пад на 
куповната моќ. Многу рурални не-
делници, посебно оние кои не се во 
туристички области може да се со-
очат со затворање ако ги загубат ре-
кламите од државата, што изгледа 
се поизвесно со секое состанување 

на државното генерално собрание. 
Мојата претпоставка, за жал, е 

дека за пет години повеќето од не-
зависните неделници ќе затворат 
или ќе се спојат со други и најголем 
дел од оние кои се во сопственост 
на корпорации ќе се спојат или ќе 
станат бироа на поголемите сес-
трински публикации, нешто што 
веќе се случува. 

Тоа може да значи дека дело-
ви од рурална Америка ќе останат 
без локални весници. Тоа ќе значи 
дека нема да има никој на состано-
ците, политичарите ретко ќе бидат 
држани до одговорност, и помалку 
стории за фармерите да ги читаат и 
да одлучуваат дали треба да бидат 
лути или не. 

Се надевам дека грешам. На-
вистина. 

Ерата на неделниците можеби 
поминува и јас се надевам дека тоа 
што ќе дојде на нивно место ќе биде 
есенцијално и со доверба кај чита-
телите. Но, се плашам дека такво 
нешто како неделниците нема да 
мине повторно по истиот пат. 


