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Кога бев млад новинар, најчестиот совет што го добивав од 
поискусните колеги беше да не седам во редакцијата, да не седам 
дома, да не користам телефон, туку да бидам на „терен“, однос-
но директно да им се обраќам на „изворите“, бидејќи „новинар од 
дома не се станува“. Поентата е во тоа дека релевантноста на но-
винарот, а со самото тоа и на информациите што ги пласира, се 
постигнува со негово присуство на настаните, со пиење кафиња 
по кафеаните (каде што се дознаваат низа информации и детали 
и секако со остварување лични контакти.

Дали е оваа теорија точна?
Сведоци сме декa во последната година новинарството 

драматично го менува својот наратив, да не кажеме сопствениот 
карактер. Не е само работата во тоа што во кризните времиња 
достапноста до средствата е значително намалена, а редуцирано-
то излегување од дома додатно ги намалува тиражите на печате-
ните медиуми, туку многу повеќе во пристапот кон професијата. 
Имено, сите медиуми што можеа тоа да го направат, ја пренасочија 
работата на новинарите – од дома. Евентуалните редакциски сос-
таноци се случуваат преку зум, тимс или било која апликација што 
го овозможува тоа. На истиот начин се прибираат и информации-
те. На новинарите им е препорачано да излегуваат на терен само 
кога е тоа неопходно и да се задржуваат само толку време колку 
што е неопходно за да се добијат елементите на информацијата. 
Се разбира, и тогаш кога ќе излезат, мораат да бидат на дистанца 
и од своите соговорници, но и од своите колеги. Секако, мораат да 
носат и маски, што таа дистанца ја прави уште поголема.

Како тогаш да се стаса и како воопшто се стасува до реле-
вантни информации, кои бездруго ги има во јавниот информати-
вен простор? Она што порано беше одлика на квалитетните нови-
нари, таканаречените комуникациски вештини, сега се претвора во 
– форензички вештини. Новинарите денес мораат да бидат вешти 
во ракувањето не само со современите комуникациски средства, 
вклучувајќи ги тука и социјалните мрежи, туку да го владеат пре-
барувањето по интернетот и на тој начин да ја создаваат својата 
продукција, односно да ги збогатуваат информациите до кои 
стасуваат. Во извесна смисла, ваквиот коперникански пресврт во 
новинарската пракса може да биде само квалитет плус за инфор-
мативниот простор, односно може да биде шанса новинарство да 
достигне едно поаналитичко и попродлабочено ниво од она што 
го има како „новинарство од терен“.

Иако долготрајна корона-кризата, сепак нема да трае вечно 
и работите во еден момент ќе се вратат во некаква нормала. Но-
винарите повторно ќе бидат на терен, повторно ќе инсистираат на 
лични контакти додека земаат изјави или додека трагаат по ин-
формации, но она што треба да остане како наследство од овој 
период е токму таа форензика, односно подлабоко копање во 
суштината на информациите. Кризата, впрочем, тоа и го означува, 
кризниот момент на болеста од каде што се тргнува или кон смрт, 
или кон целосно заздравување.

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА 
НОВИНАРСТВОТО „ОД ДОМА“

Пандемијата го наруши работно-
то секојдневие на новинарите и 

медиумските работници и ги соочи 
со нови предизвици. Прес конфе-
ренции кои се прават онлајн, ис-
праќање на видео, аудиоматеријали 
од дома, беа и сè некои од мерките 
за заштита од корона вирусот во 
Македонија. Речиси сите медиуми 

Пишува:  
Зоран Маџоски

и новинарски куќи презедоа мер-
ки за претпазливост и ја реоргани-
зираа работата. Воведоа тимови, 
дежурства и работа од дома.

Утринското кафе на колегиум 
наместо во редакции, од март го-
динава, се пие пред лаптоп, ком-
пјутер, таблет или телефон. Ра-
ботните задачи и планирањата се 
прават со помош на апликации за 
комуникација Зум, Скајп, Тимс или 
некоја друга алатка. Домовите на 
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медиумските работници се претворија во 
уредништва и редакции во кои се прават 
вести.

Речиси сите вработени во медиумски-
от бизнис се принудени на ограничен кон-
такт со изворите на информации. Од друга 
страна, пак, зголемено е користењето на 
ресурсите за истражување и комуникација 
преку интернет.

СМЕНИ, РОТАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЈА И 
ПОВЕЌЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА 

Со оглед дека пандемијата беше нео-
чекувана и никој не можеше да претпоста-
ви дека светот, буквално ќе застане, па 
како и останатите дејности, медиумите и 
нивните редакции/менаџменти беа прину-
дени активностите да ги приспособуваат 
најдобро што знаат. Во Македонија не по-
стоеа правила за работа од дома, ниту пак, 

тие биле развивани за да бидат 
веднаш спроведени во но-
вонастанатата ситуација. 
Медиумите мора да ги 
усогласуваат обвр-
ските и задачите од 
ден на ден.

Пример за 
реорганизирање 
на работата е др-
жавната новинска 
агенција МИА, 
која меѓу првите 
организираше ра-
бота од дома.

„Работата на 
МИА од самиот старт 
на епидемијата претр-
пе не една, туку неколку 
реорганизации, како што се 
менуваше состојбата така се при-

Ана Цветковска
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лагодувавме на новонастанатите 
услови. Генерално Агенцијата 

од почетокот на пандемија-
та работи комбинирано, 

односно дел од новина-
рите, но и вработените 
во другите сектори, 
работат од канцела-
рија, дел онлајн. Цел-
та на реорганизација-
та беше да се намали 
фреквенцијата на луѓе 
во просториите на 
МИА за да се спречи 

ширењето на вирусот“, 
вели Ана Цветковска, 

уредник на генералниот 
сервис на МИА.

Таа објаснува дека органи-
зацијата на работата морала да ја 

следи епидемиолошката ситуација и 

препораките и мерките на Комисијата 
за заразни болести. Така, морало да се 
земе предвид што може, а што не може 
да се работи од дома – новинарите и но-
винарките од внатрешна рубрика оделе 
во канцеларија поделени во групи, до-
дека од другите рубрики доаѓал само 
по еден вработен.

„ Работата од дома за новинарите 
во внатрешна редакција, но и на фото-
репортерите и снимателите не подраз-
бира целосна работа од дома. Со оглед 
на природата на репортерската, фото-
репортерската и снимателската работа, 
вработените во овие редакции кои ра-
ботат од дома не значи дека седат дома 
пред лаптоп“, додава Цветковска. 

Домот за многу медиумски работ-
ници во новонастаната ситуација ста-
на работно опкружување. Работата од 
дома и не е новост за повеќето новина-

ри и новинарки. Неретко тие во удоб-
носта на домот истражуваат со чаосви, 
па и денови одредени теми.

„Работењето новинарство од дома, 
кое изминативе месеци се наметна во 
секоја помала и поголема редакција во 
земјава, сакале ние да признаеме или 
не, претставува ново „ажурирање“ на 
професијата. И очигледно е дека таа 
„надоградба“ функционира, барем за но-
винарите во онлајн медиумите. Со коле-
гите и со уредниците сме во постојана 
комуникација, работиме на службени-
те компјутери, ги имаме сите потребни 
услови за работа, а и вратата од редак-
цијата ни е секогаш отворена доколку 
ни се јави каква било потреба. Обично 
ги проследуваме само поважните наста-
ни и најчесто на терен оди оној новинар 
што не е премногу зафатен во моментот, 
со оглед на тоа што и нашата работа се 

Ана Цветковска

Работа од дома 
е законски регулирана

Работата од дома е опфатена и во Законот за работни 
односи со членот 50. Во овој член е наведено дека со дого-
ворот за вработување за вршење на работа дома работода-
вачот и работникот можат да се договорат, работникот да ја 
врши работата која што спаѓа во дејноста на работодавачот 
или која е потребна за извршување на дејноста на работода-
вачот од дома. 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b7e29dcc351b4ac28c389be15955c380.pdf
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/b7e29dcc351b4ac28c389be15955c380.pdf
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одвива во смени“, вели Мартин Бо-
гатиноски од порталот Инфо Плус

 
ВО БИРН СО ПОЧЕТОКОТ НА 
ПАНДЕМИЈАТА, РАБОТАТА ОД 
РЕДАКЦИЈА Е ПРЕФРЛЕНА ДОМА

„Работењето од дома за ре-
дакции како нашата можеби е по-
лесно во однос на редакциите што 
работат на дневно информирање. 
Немаме потреба од организирање 
во смени и од дежурства, би-
дејќи сме фокусирани на на-
шите приказни. Но, потеш-
ко е да се работи од дома 
отколку од канцеларија. 
Се трудиме да го све-
деме на минимум или 
целосно да го отстра-
ниме влијанието на 
оваа ситуација врз 
квалитетот на нашата 
работа, бидејќи не са-
каме со тоа да правиме 
компромис. Оваа рабо-
та не може да се врши 
исклучиво од дома. Сека-
ко одиме на терен, на раз-
говори, по потреба одиме да 
поднесуваме барања за податоци 

или да земеме податоци. Един-
ствено не одиме во редакцијата“, 
вели Гоце Трпковски од БИРН

Работата од дома, или рабо-
тата од далечина, додава уште 
предизвици, како што е на при-
мер добра интернет конекција 
која е потребна за непречено из-
вршување на задачите. Канцела-
риите на речиси сите информа-

тивни портали се испразнија, па 
пренесувањето на вести извесен 
предизвик. Живоста и динами-
ката ја снема и во редакција-
та на весникот „Слободен 
печат“. Уредникот Жарко 
Јорданоски објаснува дека 
работата од далечина за 
нив значела „дополни-
телни напори и повеќе 
концентрација“ со што се 
потврдува дека начинот на 
организирање на работата 
во вакви услови зависи од 
типот на медиумот.

„Од триесетина кол-
ку што се во весникот, во 
канцеларија се четворица. 
Останатите работиме од 
дома. Материјалите ги ста-
ваме на сервер, па оттаму ги 
уредуваме. Во прво време 
беше проблем планирањето 
на страниците, со оглед дека 
тоа уредниците го прават 

со техничките лица. 
Преломот и уре-

дувањето на пе-
чатените проби 
се враќаа по 
повеќе пати 

Жарко Јорданоски

Гоце Трпковски
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а договарањата ги правевме по телефон. 
„Живата комуникација“, не може да ја за-

менат пишувањето пораки, 
и-мејлови и телефонски 

разговори“, вели Јор-
даноски и додава 

дека ваквиот на-
чин на работа 

го стеснува 

полето за работа на новинарите бидејќи 
сега имаат помалку можности за директ-
на комуникација и откривање на нови 
теми и информации.

Најмалку работа од дома или речиси 
без значајни промени во извршувањето 
на обврските имаат локалните теле-
визиски новинари и кои најчесто се во 
улога на дописници за некој од нацио-
налните медиуми.

Абедин Биљали новинар/уредник 
во локалната Тв Глоби вели дека, само 
во периодот кога бил воведен полици-

ски час помалку се работело.
„Откако беше прогласена панде-

мијата и беше потврден првиот случај на 
Ковид-19 во Гостивар, ни се зголеми обе-
мот на работа. Моравме да проверуваме 
информации со излегување на терен. 
Заради начинот на кој се произведу-
ваат вестите во телевизија, речиси 
е невозможно еден прилог да 
се сработи од дома. Работата 
од дома се сведуваше само на 
следење на прес конферен-
ции“, вели Биљали.

Присуството на терен и 
известувањето од лице место 

е одговорност и во вообичаени услови, а 
сега медиумските професионалци све-
дочат за зголемен стрес предизвикан од 
опасноста од зараза со опасниот вирус.

„Како новинар во локален медиум, а 
паралелно и како дописник излегувам на 
терен согласно потребите на редакциите 
или темите кои ги обработувам. Телевиз-
иски прилог бара автентично пренесување 
на состојбите и тешко може да се сработи 
со „архивски материјал“ и изјави снимени 
онлајн или телефонски. Колку за илустра-
ција: за земјоделска тема или тема поврза-
на со одредени потреби на локално насе-
ление, мора да се излезе на терен. Патем 

Абедин Биљал

Ване Трајков
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сето тоа мора да се покрие и со видео 
материјал. Секако дека постои страв и 
неизвесност“, објаснува Ване Трајков од 
струмичката телевизија Вис. 

Токму зголемување на стресот во 
услови на пандемија го потврди и анке-
тата на ССНМ направена во јуни на 150 
испитаници од македонските медиуми. 
Дури 62% одговориле дека работењето 
во вакви услови им влијае врз ментал-
ното здравје.  

ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ СЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ И ОД ДОМА

Според законската регулатива, за 
работа на далечина или работата од 

дома важат речиси истите правила и 
вработените ги имаат истите права. 
Така на пример, доколку работејќи 
од дома новинарот е приморан да 
работи повеќе часови од со закон 
предвиденото работно време за 
тоа му следува соодвете надомест. 
Таков е примерот со државната аген-
ција МИА. 

„Согласно законот и колективни-
от договор вработените и покрај што 
работат од дома добиваат додатоци 
за прекувремена работа, додатоци за 

дополнителни ангажман и награди за 
најистурените репортери“, објаснува ди-
ректорот на МИА, Драган Антоновски.

Според Европската федерација на 
новинари (ЕФН), работата од дома во 
вакви услови мора да биде дозволена, 
секако со соодветна организација, осо-
бено затоа што новинарската работа е 
таква што може да се извршува со по-
мош на современите алатки за комуни-
кација. 

„Неприфатливо е што некои из-
давачи и сопственици одбиваат да им 
дозволат на новинарите да работат „на 
далечина“. Современите алатки, овоз-
можуваат извршување на новинарските 
задачи. Принудувањето на новинарите 

секојдневно да се собираат во редак-
ција го зголемува ризикот од зараза“, 
смета генералниот секретар на ЕФН, 
Рикардо Гутиерез. 

Според Европската федерација на 
новинари при работата од дома мора да 
се почитуваат работничките права исто 
како што треба и во „нормални“ услови: 
почитување на работното време, право 
на исклучување вон работно време, по-
вреда во работно време дома да се сме-
та за повреда на работа, на работниците 
да им биде обезбедна опрема за работа, 
но и за заштита при излегување на те-
рен и слично. 

Неспорно е дека пандемијата го на-
руши работното секојдневие и донесе 

нови предизвици, како за рако-
водствата на медиумите така и 
за новинарите и медиумските 
работници. Стресот е поголем, 
затоа што новинарите освен 
што да треба да водат сметка за 
сопственото, така и за здравјето 

на изворите на информации мо-
раат да водат сметка и за јавниот 

интерес бидејќи нивната основна 
задача е да го штитат без разлика на 

условите во кои работат. 

Драган Антоновски
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мора да
 направат 

вистинско 
прилагодување

За успешна
 работа
 од дома, 
редакциите

Автор на извештајот со наслов 
„Потенцијалното влијание на работата од 

дома на редакциите“ е Мери Михан, новинарка 
која известува за здравствени политики. Во 

извептајот таа пишува дека редакциите 
ретко кога се соочиле со вакви долготрајни 

предизвици и тешкотии како овие кои ги донесе 
пандемијата
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Откако почна пандемијата со Ко-
вид-19 голем број новинари од 
целиот свет почнаа дел од рабо-

тата да ја извршуваат од дома. Меѓуна-
родната асоцијација на информативни 
медиуми (МАИМ) во својот извештај 
нуди преглед на искуствата на редак-
ции кои се прилагодиле на работењето 
од дома, како и совети за другите како 
да го извлечат најдоброто во ситуација 
која може да стане постојана за некои 
медиумски компании.

Автор на извештајот со наслов „По-
тенцијалното влијание на работата од 
дома на редакциите“ е Мери Михан, 
новинарка која известува за здравстве-
ни политики. Во извептајот таа пишува 
дека редакциите ретко кога се соочи-
ле со вакви долготрајни предизвици и 
тешкотии како овие кои ги донесе пан-
демијата. 

„Траумата од покривање на вакви 
подолготрајни катастрофи има вис-
тинско влијание врз здравјето, и врз 
менталното и врз физичкото“, пишува 
Михан.

На долг рок тоа може да влијае на 
квалитетот на работата и на крајот на 
краиштата и на компанијата. Во најдо-
бар случај, медиумите би го адреси-
рале дополнителниот стрес преку до-
полнителни и иновативни програми за 
помош за вработените“, додава Михан. 

За да може опцијата работа од 
дома да биде успешна и остварлива оп-
ција за редакциите тие првин треба да 

ги поправата проблемите кои постое-
ле и пред пандемијата, од техничка 

нееднаквост до лоша култура во 
канцеларијата. Не може да го на-

прави тоа како секогаш, само со 
промена на „сценографијата“. 

„Идеално би било до-
колку медиумите инвести-

раат во технологија, за да 
може сите вработени да 

работат на еднакви ос-
нови. Но, прашањето 

за пристап до ква-
литетен, сигурен 

интернет сервис претставува предизвик 
за вклученост и разновидност бидејќи 
урбаните и руралните средини чес-
то имаат различен пристап. Најважно, 
атмосферата од традиционалните ре-
дакции ќе мора да се смени. Емотивна 
подрршка и емпатија е потребна на 
начини кои не се типични за тензична-
та атмосфера во медиумите. Особено 
затоа што коронавирусот продолжува 
да разорува низ целиот све, мора да 
постои признание дека медиумските 
професионалци, исто како и сите луѓе, 
се подложени на траума и стрес кои се 
без преседан“, пишува Михан.

Тоа значи дека раководителите на 
медиумите го носат товарот на одго-
ворноста да овозможат сето ова да се 
случи:

Холандските истражувачи откриле 
два типа на лидерство: лидерство ба-
зирано на задачи и лидерство базирано 
на односи. Во услови на работа од дома, 
тие заклучиле дека „лидерството бази-
рано на односи е особено погодно“.

Логиката е во то дека „во услови на 
работа од дома директна поддршка од 
колега или емпатија може да не биде 
достапна, и вработените можно е да 
имаат поголема потреба за пообѕирно 
однесување на нивните лидери“. 

Додека изгледа дека светот е превр-
тен наопачки, овој цитат од изданието на 
Харвард бизнис ривју од јануари/фев-
руари 2016 сеуште звучи соодветно: 
„Кога раководителите ја игнорира-
ат емотиционалната култура, тие го 
превидуваат виталниот дел од тоа што 
прави луѓето и организациите да функ-
ционираат“.

Михан цитира примери од шест 
локални редакции на Мекклатчи и од 
нивното биро во Ди-си кои се откажа-
ле од своите канцеларии нарем на 
краток рок. Нивнито план е да 
се вратат во помали прос-
тории каде вработени-
те би доаѓачле во 
канцеларија по 
распоред 

за смени.
„Позитивниот стрес им помага на 

луѓето да се фокусираат да ги испол-
нат роковите“, вели д-р Џејмс Родригез, 
постар научник истражувач и директор 
на одделот за траума на Мексилвер ин-
ститутот при Универзитетот во Њујорк. 

„Негативниот стрес, особено како 
овогодинешниот негативен стрес како 
демонстранти на улиците или зголе-
мување на бројот на Коцид-19 случаи, 
може да биде отровен и да ја намали 
продуктивноста, дури и да предизвика 
или да влоши хронични здравствени 
проблеми. Тоа, за возврат може да ја на-
мали продуктивноста и да ги предизви-
ка финансиските придобивки кои меди-
умите се надеваат дека ќе ги направат 
со напуштањето на скапите простории 
за канцеларии“, пишува во извештајот.

Еве ги советите на Михан 
и на МАИМ:

РАКОВОДИТЕЛИ
- Бидете лидер. Не кажувај-

те само работи како „Чувај 
се“. Сочувствувајте 
и сфатете дека 
вашите вра-

ботени имаат свои проблеми и предиз-
вици

- Давајте задачи со рокови, но би-
дете флексибилни, особено околу рас-
поредите за работа. Но, бидете јасни за 
тоа како ќе комуницирате со вработе-
ните.

- Добрите работници се добри ра-
ботници секаде. Не сте им стоеле над 
глава додека работеле во канцеларија, 
и затоа претпотавете дека не треба 
ниту виртуелно да им стоите над глава 
додека тие работат од дома. 

- Прашајте ги кои се нивните 
предизвици и каква помош им е по-
требна, какви компликации имаат. 
Ислушајте ги нивните одго-
вори и помогнете кога е 
можно.
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ботени имаат свои проблеми и предиз-
вици

- Давајте задачи со рокови, но би-
дете флексибилни, особено околу рас-
поредите за работа. Но, бидете јасни за 
тоа како ќе комуницирате со вработе-
ните.

- Добрите работници се добри ра-
ботници секаде. Не сте им стоеле над 
глава додека работеле во канцеларија, 
и затоа претпотавете дека не треба 
ниту виртуелно да им стоите над глава 
додека тие работат од дома. 

- Прашајте ги кои се нивните 
предизвици и каква помош им е по-
требна, какви компликации имаат. 
Ислушајте ги нивните одго-
вори и помогнете кога е 
можно.

РАБОТНИЦИ
- Направете распоред. Не го мину-

вајте цел ден на бирото. Излезете над-
вор, правете паузи и тоа промислено. 
Наместете тајмер ако е потребно. 

- Обезбедете посебно место за ра-
бота. Внимавајте на ергономските про-
блеми. Комуницирајте со членовите на 
семејството за моментите кога не треба 
да ве прекинуваат. 

- Дефинирајте ги работните часови 
и побарајте од семејството и пријатели-
те да ги почитуваат тие граници. 

Додека изгледа 
дека светот е 

превртен наопачки, 
овој цитат од изданието 

на Харвард бизнис 
ривју од јануари/февруари 

2016 сеуште звучи соодветно:
„Кога раководителите ја игнорираат 

емотиционалната култура, тие го 
превидуваат виталниот дел од тоа 
што прави луѓето и организациите 

                                                          да функционираат“

https://www.inma.org/files/docs/store/INMA_2020_The_Potential_Impact_of_WFH_on_Newsrooms.pdf
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СОВЕТИ

раководителите 
на тимови кои 
работат од дома

за
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За време на пандемијата со Ко-
вид-19 многу редакции низ це-
лиот свет се префрлија на ра-
бота од дома. Иако новинарите 

се навикнати на независно работење, 
сепак постојат неколку работи кои се 
многу важни и треба да бидат разгле-
дани. 

КОМУНИКАЦИЈА
Постои голем ризик дека ко-

муникацијата помеѓу 
луѓето 
кои ра-
б о т а т 
во ре-
дакција-
та може 
да се вло-
шат.

З а т о а 
од голема 
важност е 

да се внимава уште по-веќе и да се 
биде сигурен дека сите во редакцијата, 
не само што ќе бидат свесни за тоа што 
треба да прават на дневна база, туку 
исто така треба да ја знаат и големата 
слика: вашите уреднички планови, по-
долготрајни проекти, бројки за чита-
ност и реакции на објавените текстови, 
краткорочна и долгорочна стратегија, 
како и предизвиците со кои се соочу-
вате како редакција и како медиумски 
бизнис. 

Ова може да се постигне со тоа што 

сите треба 
да можат 
и треба да 
у ч е с т в у в а а т 
на утринските и 
неделните соста-
ноци за планирање 
на активностите. Раз-
лични редакции корис-
тат различни техники:

- Некои им дозволу-
ваат на вравботените да се 
приклучат и да слушаат што се зборува 
на уредничките колегиуми иако не се 
очекува од нив да придонесат.

- Некои пишуваат нешто како за-
писник од состаноците и потоа им го 
праќаат на сите вработени.

- Некои уредници снимаат кратко 
видео и го дистрибуираат до новинари-
те преку електронска пошта или пора-
ка. 

Она е што е особено важно е луѓето 
да имаат шанса да зборуваат не само со 
своите уредници, но исто така и со дру-
гите колеги, да разменуваат идеи, кон-
такти или пак само да ги поддржуваат 
пријателите и колегите. 

Апликации за пораки како Ватсап 
функционираат сосема добро, но се-
пак, осигурајте се дека ќе ги почитувате 
следниве правила:

- Направете посебни групи за рабо-
та и за „забава“, не праќајте шеги во гру-
пата за работа, држете се до поентата и 

професионал-
носта.

- Не соз-
давајте групи 
за разговор со 
премногу луѓе, 

тие стануваат 
пренатрупани и 

збунувачки. Најдо-
бро е да имате посебни гру-

пи за разговор за секоја рубрика и 
потоа еден од уредниците да ги споде-
лува информациите. 

ТЕХНОЛОГИЈА
Да речеме дека вашата редакција 

лесно се префрлила на режим со рабо-
та од дома при што вашите новинари 
се способни да постираат од дома на 
вашата веб-страница, радио и ТВ про-
грамите се емитуваат од нивните днев-
ни соби, а сметководителите од дома ја 
средуваат платата секој месец. 

Сепак, ова може и да не се случува 
мазно, па еве неколку совети како да се 
осигурате дека можете да ја „организи-
рате“ технологијата за работа од дома.

Повеќето вработени имаат или 
службен паметен телефон или личен 
(сепак, проверете со секој вработен по-
единечно со какви апарати располага-
ат), па ова е време во кое треба да се 
извлече максимумот од апликации за 
соработка како што се Вебекс, Хадл, 
Фејстајм, Ватсан, Зум и други.

https://openmediahub.com/2020/04/15/managing-teams-working-remotely-tips-for-newsroom-managers/
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Дозволете одреден период на адап-
тација, утврдете кои алатки за кому-
никација и за работа од дома најдобро 
функционираат за вас: Скајп или Зум. 
Штом утврдите, држете се до таа одлу-
ка. Полесно е да мониторирате и поддр-
жувате еден систем, отколку повеќе. До 
сите испратете инструкции за како да ги 
инсталираат алатките како и правила на 
комуникација (исклучен микрофон, без 
смешни сликички, мерки за безбедност 
и сл.).

Ако е потребно организирајте он-
лајн работилници за тоа како се користи 
одреден софтвер. Ако можете инвести-
рајте во надградена верзија (бесплат-
ните имаат помалку опции), бидејќина 
долг рок ќе ви заштеди и време и пари.

На новинарите кои произведуваат 
мултимедијални содржини од дома 
јасно укажете им какви формати 
очекувате. Краток водич со при-
мери многу би помогнал.

БЕЗБЕДНОСТ
Ако претходно не сте има-

ле формулари за проценка на 

ризикот, сега е време да го направите 
тоа. Не мора да биде долго, само крат-
ка листа за се што е потребно ќе заврши 
работа. 

Прашања кои веројатно ќе сакате да 
ги поставите:

- Каде ќе одиш за таа сторија (мо-

жеш ли да ја направиш од дома)?
- Кои се потенцијалните ризици?
- Како ќе ги намалите ризиците? 

(опрема, држење растојание, дезинфек-
ција?)

Овие прашања ќе им помогнат на но-
винарите да се фокусираат на безбеднос-
та и ќе им овозможи на раководителите 
да прават подобри одлуки за распо-
редување и испраќање на терен.

Осигурајте се луѓето од ва-
шата редакција со постоечки 
здравствени пробле-
ми да имаат доверлив 
начин да ве известат и 
да има начин како да ги 
заштититет од непо-
требни ризични за-
дачи.
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И ПОСЛЕДНО, НО НЕ И 
НЕВАЖНО – ПОДДРЖУВАЈТЕ ГИ
ВАШИТЕ ВРАБОТЕНИ
Сега повеќе од кога и да е треба 

да покажете сочувство со членовите на 
тимот со тоа што ќе се обидувате да ја 
разберете нивната лична ситуација и 

да ги прашате што и како може да им 
помогнете како раководител, колега, 
дури и другар. Запомнете дека без-
бедноста и сигурноста треба да има-
ат приоритет пред што било друго. 
Затоа почнете со пријавување наутро 

и со прашање до членовите на тимот 
како се денеска, ислушајте ги внимател-

но нивните одговори. Прифатете ги 
предизвиците кои ги има секој врабо-

тен и споделете искуство како вие се 
снаоѓате и носите со слични пробле-
ми. 

Ако е возможно правете дневни 
(или двапати неделно) неуреднички сос-
таноци. Обидете се да зборувате барем 
еднаш неделно со секој од вработените 
поединечно. Додека сите се навикнува-
ме на новото нормално во целиот свет, 
може да има разлики во реалностите со 
кои секој вработен се соочува, од жон-
глирање со чувањето деца при работа 
од дома, купување храна за семејство-
то, грижа за ранливи луѓе, страдање од 
потенцијални симтоми на Ковид-19 или 
справување со изолација. Осигурајте се 

дека не ги прашувате само за работи кои 
се однесуваат на работата, но исто така 
покажете грижа и за тоа како се тие лич-
но и на приватен план.

- Кога е возможно користете видео 
врска за состанок со своите вработени 
за да си ги видите лицата, затоа што тоа 
ја зголемува довербата и ангажираноста 
повеќе отколку разговор само со звук.

- Покажете им го на луѓето вашиот 
нов работен простор со камера, покажу-
вајќи им го потенцијално предизвику-
вачкиот распоред на масата за јадење, 
или прозорецот или спалната соба прет-
ворена во работна и охрабрете ги ва-
шите вработени да го направат истото. 
Претставете ги вашите деца како колеги 
ако не можете да ги спречите да втрчу-
ваат во собата и да учествуваат на сос-
таноците. 

-Користете тимски групи за разговор 
за споделување квалитетни новинарски 
производи, како и успеси или мали по-
беди. 



14

БИ
Л
ТЕ
Н

Комбинација од работа од 
дома и работа лице в лице 
е најдобра придобивка 
од работата од далечина
Карлос Гутиерез е Раково-

дител на одделот за мла-
ди и нови реалности во 
работата при Работнички-

те Комисии во Шпанија. Тој учест-
вуваше во преговорите помеѓу 
Шпанската влада и шпанските 
работодавачи при исцртувањето 
на неодамна одобрената легис-
латива за работа од далечина во 
Шпанија. 

Интервју со него неодамна 
објави Европската федерација на 
новинари на нивниот сајт.

• Пандемијата со Ковид-19 
го промени начинот на работа на 
новинарите. Кои се можностите, 
а кои се опасностите од работата 
на далечина?

Работењето на далечина има 
многу можности за работниците. 
Сепак, ние веруваме дека комби-
нирањето на работата лице в лице 
и работата на далечина (од дома) 
е најдобриот начин за да се извле-
чат придобивките од работата на 
далечина, бидејќи така има при-
добивки за сите страни. За работ-
никот, на пример, ова значи ште-
дење на целото неплатено време 
кое го троши додека патува до 
работа, кое може да биде многу. 
Избегнуваме стрес, анксиозност, 
сообраќај итн. Понатаму, работата 
од дома може да промовира при-
ватен и личен животен баланс ако 
е придружен од други мерки. Има 
придобивки и за компаниите. Раз-
ни студии покажуваат дека со овој 
мешан модел на работа од дома и 
работа лице в лице, постигнуваме 
поголема продуктивност. Од дру-
га страна, бројот на несреќи на ра-

бота е намален. 
Јас би дури и би рекол дека 

овој модел е добар и за општест-
вото во целина бидејќи го на-
малува влијанието врз околината 
и може да придонесе да се реши 
проблемот со значително на-
пуштените области во Шпанија, 
затоа што дозволува рабта надвор 
од големите градови.

Сепак, постојат и ризици. По-
стојаното работење од далечина 
може да направи да се чувствувате 
издвоени и да ја зголеми социјал-
ната изолација, што, пак, е опасно 
за менталното здравје. Исто така 
има компании кои ги прифатија 
двата начини на работа затоа што 
работата на далечина може да ги 
забави иновативниите провеси 
кои се основани на соработка по-
меѓу работниците.

Друг ризик е тоа што рабо-
тата од дома станува средство за 
замаглување на работниот однос. 
Во сектори каде што има многу 
фриленсери или лажни фриленсе-
ри, како што се медиумите, рабо-
тата од дома може да го зголеми 
нивниот број. Неопходно е да се 
изнајдат систематски и сеопфатни 
механизми и алатки за сите сек-
тори кои ќе помогнат во борбата 
против несигурноста на работното 
место како и ранливоста. Силите 
кои се инсистираат ко што повеќе 
лажни независни работници (фри-
ленсери) се многу силни и мора 
против нив да се бориме заедно. 

На крајот, на ниво на синди-
кати, постои предизвикот за ор-
ганизирање на дисперзираните 
работници. Сите овие ризици и 

закани беа дискутирани на прего-
варачката маса и беа вклучени во 
договорот.

• Во многу случаи, преминот 
од физички редакции кон рабо-
та од дома се случи во средини 
каде што нема регулативи за овој 
начин на работа. Зошто е важно 
да бидат направени јасни правни 
рамки за работата од далечина 
и гаранции кои се однесуваат на 
овие права?

Ние веќе имавме искуство со 
колективно преговарање за рабо-
тата од дома. Му даваме многу 
важна улога на колективното пре-
говарање за да општите правила 
се претворат во спрецифични си-
туации. Затоа веруваме дека беше 
соодветно да се тргнеме од им-
провизираните начини на работа 
од дома за време на пандемијата 
кон работа од далечина која ги га-
рантира правата на работниците.

• Како синдикат, кои елемен-
ти сметате дека се суштински 
кога станува збор за правната 
рамка која се однесува на работа-
та од дома?

Работиме на правна рамка 
која вклучува четири основни 
принципи. Прво, доброволноста: 
работата од дома мора да биде 
доброволна и за работниците и за 
компаниите. 

 Второ, реверзибилноста: ра-
ботник кој одлучил да работи од 
дома за одредено време мора да 
може да се врати на работа во 
канцеларија. 

Третиот принцип е недискри-
минацијата, што значи дека нема 
правење разлика помеѓу работни-

ците кои доаѓаат во канцеларија 
и работниците кои работат од 
далечина. Работодавачот мора да 
обезбеди опрема и да ги покрие 
трошоците кои произлегуваат од 
работата од дома. Работата од да-
лечина не смее да биде начин на 
кој компаниите ќе ги избегнуваат 
своите одговорности. Друг осно-
вен дел е правото да се исклучите, 
бидејќи работниците се соочува-
ат со маратонски работни часови. 
Правото на дигитално исклучу-
вање мора да биде гарантирано.

На крајот, гледаме како на до-
бра пракса тоа што работата од 
дома е комплементарна со рабо-
тата лице в лице, така да кажам 
двете се комбинираат. Постојано 
и долготрајно работење од дома 
вклучува ризици и закани, како 
што се чувството на издвоеност и 
изолација.

• Какви проблеми во однос 
на онлајн безбедноста може да 
настанат при работата од дома? 
Како тие да бидат решени?

Протоколи за онлајн безбед-
ност мора да бидат направени за-
тоа што компанијата е одговорна 
за овој проблем. Протоколите тре-
ба да вклучуваат и учество на ра-
ботниците. Има многу работа по 
ова прашање, иако веќе постојат 
протоколи за тоа како компанијата 
да користи хардвер и софтвер за 
да ја осигура онлајн безбедноста. 
Други проблеми настануваат во 
однос на боледувањето и несреќи 
при работа – секоја несреќа дома, 
така да кажеме во моменталниот 
работен простор е несреќа на ра-
бота. 
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Комбинација од работа од 
дома и работа лице в лице 
е најдобра придобивка 
од работата од далечина

ците кои доаѓаат во канцеларија 
и работниците кои работат од 
далечина. Работодавачот мора да 
обезбеди опрема и да ги покрие 
трошоците кои произлегуваат од 
работата од дома. Работата од да-
лечина не смее да биде начин на 
кој компаниите ќе ги избегнуваат 
своите одговорности. Друг осно-
вен дел е правото да се исклучите, 
бидејќи работниците се соочува-
ат со маратонски работни часови. 
Правото на дигитално исклучу-
вање мора да биде гарантирано.

На крајот, гледаме како на до-
бра пракса тоа што работата од 
дома е комплементарна со рабо-
тата лице в лице, така да кажам 
двете се комбинираат. Постојано 
и долготрајно работење од дома 
вклучува ризици и закани, како 
што се чувството на издвоеност и 
изолација.

• Какви проблеми во однос 
на онлајн безбедноста може да 
настанат при работата од дома? 
Како тие да бидат решени?

Протоколи за онлајн безбед-
ност мора да бидат направени за-
тоа што компанијата е одговорна 
за овој проблем. Протоколите тре-
ба да вклучуваат и учество на ра-
ботниците. Има многу работа по 
ова прашање, иако веќе постојат 
протоколи за тоа како компанијата 
да користи хардвер и софтвер за 
да ја осигура онлајн безбедноста. 
Други проблеми настануваат во 
однос на боледувањето и несреќи 
при работа – секоја несреќа дома, 
така да кажеме во моменталниот 
работен простор е несреќа на ра-
бота. 

https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/towards-a-healthy-telework-life-for-journalists/article/combining-face-to-face-work-and-teleworking-is-the-best-way-to-make-the-most-of-the-benefits-of-rem.html
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Грижите за безбедноста среде 
пандемијата со коронавирусот 
брзо создаваат нова нормал-
ност за медиумските работни-

ци, пишува Макс Виленс за digiday.
com. 

Радиото Би-ен-вај-си, водители-
те добиваја лични преслеки за ми-
крофоните за да ги носат со себе на 
сесиите за снимање за да се намали 
заканата од зараза. Комерцијални-
от тим во Рифајнери 29, работат од 
дома како и сите други, но секој ден 
испраќаат различен член на тимот во 
канцеларија за да ги подигне пакети-
те со примероци и други производи 
кои им биле испратени за разгледу-
вање, додека сите други седат дома. 
Вработените со семејства се примо-
рани да ги претворат своите домови 
во станици за повеќе видови на ра-
бота, како на пример раководител во 
„Атлантик“ кој ја „прекомандуваше“ 
детската соба во спална за да може 
неговата сопруга да ја претвори 
спалната во место за работа. 

А репортерите, и постојано вра-
ботените и слободните новинари се 
мачат да ги испочитуваат рокови-
те додека нивните извори, кои исто 

Како работата 
од далечина 
влијае врз 
редакциите
така се мачат со своите лични и про-
фесионални проблеми стануваат се 
потешко достапни. 

„Разбирам дека ним им е полес-
но да зборуваат со луѓе (не со мене) 
за итни ситуации. Но, јас сеуште 
имам рок“, вели еден репортер. 

Распространетоста на комуни-
кациски алатки како Слек или Зум, 
или пак, алатките за продуктивност 
како Гугл сјут им ја олеснуваат рабо-
тата од далечина на новинарите. Но, 

некои логистички прашања може да 
значат дека медиумските компании 
со различни видови на приходи мо-
раа или ќе мораат да се прилагодат 
во текот на периодот на изолација. 

Публикацијата за вести за право-
дот и правдата, „Ло360“ реши да ги 
прекине подкастите поради тоа што 
сите вработени во своите домови, 
и наместо тоа реши да ги реобјави 
сториите за легализација на мариху-
аната и правните последици кои 

оригинално беа објавени минатата 
година. Продуцентот на програмта 
„скокајќи“ од бирото до масата во 
кујната во неговиот стан е зафатен 
со планирање на програмите кои се 
надева дека ќе ги снима за неколку 
недели. 

На почетокот на пандемијата, 
издавачи од „Инсајдер“ до „Вокс Ме-
дија“ до „Њујорк тајмс“ воведоа при-
времена, но обврзувачка работа од 
дома. Други медиуми, како „Вајс ме-
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дија“, „Вашингтон пост“, „Мекклатчи, 
„Мередит“ и Си-ен-ен“ им препорачаа 
на вработените да работат од дома. 

Повеќето од политиките бараа 
вработените да останат надвор од 
канцелариите во рок од неколку не-
дели. „Њујорк тајмс“ на пример ги 
држеше канцелариите затворени 
10дена, но тоа повторно беше вове-
дено откако инфекцијата почна да се 
шири и помеѓу вработените во меди-
умите.

Раководителите не ги донесоа 
ваквите одлуки лесно. Менаџерски-
от тим во „Инсајдер“ со недели дис-
кутираше за ваквата одлука пред да 
донесе формална одлука, рече порт-
паролот, а компанијата пред да ја до-
несе одлуката презема некои чеко-
ри во редакцијата за да ги подготви 
вработените. За време на последна-
та средба во живо во „Бизнис инсај-
дер“ пред да биде објавена програ-
мата за работа од дома, главниот и 

одговорен уредник Алисон Шонтел 
направи презентација за репортери-
те за како ќе ја извршуваат работата 
од дома.

Некои публикации влечеа поуки 
од минатите искуства. „Вокс медија“, 
која го градеше својот развој и своја-
та работна сила на далечина уште 
пред една деценија, користи прирач-
ник за работа од далечина изработен 
за внатрешна употреба во тој процес 
и служи за обука и на новинарите 
и на раководителите. Овој медиум 
одржува онлајн сесии за обука и за 
вработените и за раководителите, а 
објави и нови прирачници.

Некои медиуми, пак, кои веќе ја 
диверзифицираа понудата на содр-
жини мораа да направат дополни-
телни чекори и да го променат на 
начинот на работа. „Вокс медија“ им 

Репортерите, и 
постојано вработените 
и слободните новинари 
се мачат да ги 
испочитуваат роковите 
додека нивните 
извори, кои исто така 
се мачат со своите 
лични и професионални 
проблеми стануваат се 
потешко достапни

подели дополнителни микрофони и 
аудио опрема на вработените кои ра-
бота на програма за подкаст мрежата 
за да можат да снимаат подкасти од 
дома. Продуцентите беа охрабрени 
да ги снимаат интервјуата со своите 
гости на отворено, а што помалку во 
сутдијата на „Вокс медија“. 

На крајот, сепак, репортерите мо-
раат да ги напуштат своите домови 
за да покриваат настани и пишуваат 
вести, а во „дивината“, старите нави-
ки тешко се прекинуваат. На пример, 
на едно важно судење во центарот 
на Менхетен, групата на камермани, 
радио и новинари од весници беше 
згужвана исто како и пред панде-
мијата. „Секако имаше многу шеги за 
социјалната дистанца, но освен тоа, 
се друго беше исто“, рече еден ре-
портер кој бил на лице место.

https://digiday.com/media/im-still-deadline-work-home-policies-affecting-newsrooms/
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Гугл со нови корисни 
алатки за новинарите

Пинпоинт, кој користи вештачка 
интелигенција и машинско учење за 
да им помогне на новинарите да ги 
анализираат истражувачките мате-
ријали, е дел од неодамна пуштено-
то за употреба Новинарско студио. 
За оваа нова алатка пишува Сара 
Скајр за Ниманлаб.

Вашите читатели имаат пра-
шања. Тие се обраќаат на Гугл за да 
им ги одговори.

Во јули, најчестите пребарување 
вклучуваа „што е избирач без вер-
ба“, „квалификуван имунитет“, “дали 
короната се пренесува преку воздух 
или не“ и „амеба која го разјадува 
мозокот – флорида“ (баш забавно 
лето). Неодамна, пак, најчестите 
пребарувања беа „зошто се слави 
денот на Колумбо“, „како да гледам 
60 минути“ и „игра со пиење претсе-
дателска дебата“.

Сајмон Роџерс, долгодишен но-
винар, кој сега е уредник за подато-
ци во Гугл лабораторијата за вести, 
ги сврстува овие пребарувања во 
регуларниот Њузлетер на Гугл за 
трендовите. Освестувачкото, љубо-
питното и на моменти пресмешното 
пебарување започна од појавата на 
коронавирусот и теми поврзани со 
него, но продолжи и откако нашето 
внимание беше насочено кон про-
тестите „Блек лајвс метер“, општи-
те избори и приказната за Далас 
каубојс. Со објавувањето на листи 
на интересни фрази и прашања кои 
се во тренд, репортерите можат да 
видат за што читателите се најмно-
гу заинтересирани. Пред изборите, 
њузлетерот служи и за потсетување 
на најважните прашања за гласа-
чите (невработеноста, платите и 
здравствената заштита) и покрај ре-
лативните врвови на други теми. 

Но, податоците за тоа што е во 

тренд во пребарувањата на Гугл 
доаѓаат без контекст, што прави 
имињата, прашњата и фразите да 
бидат подложни на погрешно тол-
кување. Како што Роџерс често ги 
потсетува читателите: „Податоците 
од пребарувањето се показател за 
љубипитноста на субјектот или кан-
дидатот. Не би требало да се смета 
како показател за намерата на гла-
сачот“, 

Но, Роџерс вели дека не смета 
дека неговата работа е да каже зо-
што нешто е во тренд. Наместо тоа, 
информацијата е еден вид почетна 
точка за новинарите кои можеби би 
сакале некое прашање од преба-
рувачот да го адресираат за своите 
читатели или да копаат подлабоко 
за да видат дали има приказна која 
ѕирка зад најчесто пребаруваниот 
термин или прашање.

Неодамна пуштеното Новинар-
ско студио, збирка за која Гугл вели 
дека ќе им помогне на новинарите 
да ја вршат својата работа „поефи-
касно, покреативно и побезбедно“, 
вклучува и друга алатка која вреди 
да се спомене. 

Пинпоинт користи вештачка 
интелигенција и техологија за ма-
шинско учење за да им помогне на 
истражувачите да ги анализираат 
истражувачките материјали. Изгра-
дено со новинарите на ум, алатката 
може да биде користена и на јавно 
достапни збирки на информации, 
како што се документите за Ав-
ганистан објавени од „Вашингтон 
пост“ или лични купчиња од доку-
менти кои би можеле самите да ги 
закачите во алатката. 

Раководителот на системот за 
вести во Гугл, Меган Чен вели дека 
технологијата е точно таква алат-
ка која заштедува ресурси по која 

била во потрага кога работела како 
директор за дигитални операции во 
„Вашингтон пост“, и пред тоа како ди-
ректор за производ во „Политико“. 

Оваа алатка е многу повеќе од 
супер моќно „цтрл+Ф“. Пинпоинт ко-
ристи оптичко препознавање на ка-
рактери и технологија која претвора 
говор во текст за чистење на Пе-де-еф 
документи, фотографии, електронски 
пораки и аудио фајлови. 

Чен ми покажа дека Пинпоинт 
може да дешифрира хаотично рачно 
напишано име на скениран документ. 
Алатката исто така користи синони-

ми за да им помогне на новинарите 
да ја лоцираат информацијата која ја 
бараат, како на пример ако го барате 
зборот оружје, исто така ќе ги добие-
те и зборовите пушка и пиштол како 
референца.

„Алатката веќе се покажа ко-
рисна при истражувачките проекти 
како оној на „Ју-ес-еј тудеј“ за извес-
тувањето за 40.600 смртни случаи 
поврзани со Ковид-19 поврзани со 
домовите за стари лица и истражу-
вањето на „Ривил“ за катастрофата со 
тестирањето за Ковид-19 во Иј-се-и 
центрите за притвор, како и сторија-
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ми за да им помогне на новинарите 
да ја лоцираат информацијата која ја 
бараат, како на пример ако го барате 
зборот оружје, исто така ќе ги добие-
те и зборовите пушка и пиштол како 
референца.

„Алатката веќе се покажа ко-
рисна при истражувачките проекти 
како оној на „Ју-ес-еј тудеј“ за извес-
тувањето за 40.600 смртни случаи 
поврзани со Ковид-19 поврзани со 
домовите за стари лица и истражу-
вањето на „Ривил“ за катастрофата со 
тестирањето за Ковид-19 во Иј-се-и 
центрите за притвор, како и сторија-

та на „Вашингтон пост“ за кризата со 
опијати. Брзината на Пинпоинт исто 
така им помогна на новинарите со по-
кратки проекти како оној на новина-
рот Раплер од Филипините во врска 
со извештаите на ЦИА од 1970-тите, 
но и како вонредните вести како онаа 
на Верификадо Ем-икс која корис-
теше брза проверка на фактите за 
владините информации поврзани со 
дневните извештаи за новозаразени 
со Ковид-19“, напиша Чен. 

Бидејќи можете да филтрирате 
документи по локација, организа-
ција или личност, Пинпоинт може да 

им покаже на локалните новинари 
документи кои се најрелевантни за 
нивните читатели. „Балтимор сан“, на 
пример, ја искористи алатката за да 
пронајде писма кои покажуваат дека 
федерални агенти го обвиниле Мар-
тин Лутер Кинг Јуниор за насилство 
во Балтимор и тоа помеѓу десетиците 
илјади документи поврзани со атента-
тот врз Престедателот Џон Ф. Кенеди 
објавени од Националниот архив. 

Пристап до алатката Пинпоинт, 
но и останатите алатки од Новинар-
ското студио на Гугл можете да доби-
ете тука. 

https://www.niemanlab.org/2020/10/googletoolsforjournalists/
https://journaliststudio.google.com/pinpoint/about
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Автоматизацијата може 
    да ги ослободи новинарите 
       да се фокусираат на

Минатиот август решиб да ангажи-
рам новинар да пишува содржи-
ни за еден проект. Тој човек ми 

помагаше за постирање на социјалните 
медиуми, њузлетер и извештаи, со цел да 
им обезбедува на другите новнари научно 
знаење кое доаѓа од социјалните меди-
уми. По неколку недели, имајќи го пред-

вид буџетот и целите кои требаше да ги 
постигнеме, решив да го сменам пла-

нот и привремено ангажирав двајца 
програмери да креираат Твитер 
бот и автоматизиран систем за 
доставување извештаи, пишува 
Серџо Спањуоло за Меѓународ-
ната новинарска мрежа.

Со еден потег решив два про-
блеми: ги „хранев“ проектните 

Твитер профили и обезбедував 

содржини за њузлетерот за 
корисниците. По пуштањето, не 

беше потребна човечка рака да 
ги допре тие две линии за содр-

жини. Тоа беше класично сценарио 
во кое автоматизацијата буквално ја 

украде работата на новинарите. На 
крајот, зошто би ми требал некој да 

произведува содржини кога моите алго-
ритми веќе ми ги обезбедуваа и тоа без 
никаков трошок? Исто така, првичниот 

план беше да ангажирам новинар на опре-
делено време, додека автоматизацијата ќе 
трае се додека јас сакам. 

Како што навлегував подлабоко во 
развивањето на овие автоматизирани про-
изводи, едно прашање секогаш излегува-

ше на површина: ни треба стратегија и ми-
слење, ни треба... новинар. Која е смислата 
само да ставаме содржини без никаква 
стратегија? На сето тоа ангажирав и ме-
наџер на организацијата за да има одгово-
рен човек на „бродот“ и сега ни оди уште 
подобро и со ботови и со луѓе.

Автоматизацијата во новинарството 
е прашање кое продолжува да покренува 
низа прашања, но и „веѓи“. Не само пора-
ди нејзиниот потенцијал да ги елиминира 
задачите кои најчесто ги вршат новинари, 
но исто така затоа што машините еднос-
тавно не се најдбори новинари. Новина-
рите можат (и требаат) да бидат свесни за 
ефектите на автоматизацијата на секој дел 
од редакцијата, како што Мајкрософт се 
обиде со Ем-ес-ен, но клучната работа која 
ја научив од тоа искуство е дека автомати-

зацијата е голем сојузник, а не единствено 
решение. 

Автоматизирањето на задачи кои се 
повторуваат и создавањето на едноставни 
содржини може да имаат многу корисно 
место во новинарството и, секако сеуште 
спорно, може да води кон подобри работ-
ни места во индустријата. Помислете на 
операторите на лифт, со одредени исклу-
чоци, ние денес немаме потреба од луѓе 
кои ќе ги притискаат копчињата во лифтот 
за нас. Ова е едноставно реалноста.

Токму ова ме враќа во 2012 година, 
кога работев за „Ројтерс“ во Бразил со 
единствена задача да ги читам информа-
циите од корпорациите и набрзина да пи-
шувам основни наслови базирани на нив. 

НОВИНАРСТВОТО

Автоматизацијата во новинарството 
е прашање кое продолжува да покренува 

низа прашања, но и „веѓи“. Не само поради 
нејзиниот потенцијал да ги елиминира 

задачите кои најчесто ги вршат новинари, но 
исто така затоа што машините едноставно 

не се најдбори новинари
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ше на површина: ни треба стратегија и ми-
слење, ни треба... новинар. Која е смислата 
само да ставаме содржини без никаква 
стратегија? На сето тоа ангажирав и ме-
наџер на организацијата за да има одгово-
рен човек на „бродот“ и сега ни оди уште 
подобро и со ботови и со луѓе.

Автоматизацијата во новинарството 
е прашање кое продолжува да покренува 
низа прашања, но и „веѓи“. Не само пора-
ди нејзиниот потенцијал да ги елиминира 
задачите кои најчесто ги вршат новинари, 
но исто така затоа што машините еднос-
тавно не се најдбори новинари. Новина-
рите можат (и требаат) да бидат свесни за 
ефектите на автоматизацијата на секој дел 
од редакцијата, како што Мајкрософт се 
обиде со Ем-ес-ен, но клучната работа која 
ја научив од тоа искуство е дека автомати-

зацијата е голем сојузник, а не единствено 
решение. 

Автоматизирањето на задачи кои се 
повторуваат и создавањето на едноставни 
содржини може да имаат многу корисно 
место во новинарството и, секако сеуште 
спорно, може да води кон подобри работ-
ни места во индустријата. Помислете на 
операторите на лифт, со одредени исклу-
чоци, ние денес немаме потреба од луѓе 
кои ќе ги притискаат копчињата во лифтот 
за нас. Ова е едноставно реалноста.

Токму ова ме враќа во 2012 година, 
кога работев за „Ројтерс“ во Бразил со 
единствена задача да ги читам информа-
циите од корпорациите и набрзина да пи-
шувам основни наслови базирани на нив. 

Едноставно повторував што пишува во 
информациите од корпорациите. Ако ком-
панија од берзата објавеше финансиски 
извештај, купопродажба на акции или нов 
производ, јас ќе објавев еден до четири 
параграфи и ќе оставев на репортерите од 
медиумите кои работат во таа индустрија 
да го утврдат остатокот. Тоа беше меха-
ничка, повторувачка, досадна работа. Има-
ше голема важност тогаш за компанијата 
и за читателите, но во таа работа нема-
ше вклучено никаква стратегија, никакво 
вистинско известување и носење одлуки. 
Зошто новинар би морал да го прави тоа? 
Фер прашање, со предвидлив одговор: со 
одредени исклучоци, сега тоа главно го 
прават ботови.

Како и со многу други работи кои се 
однесуваат на промените кои моментал-
но се случуваат во новинарството, секако 
дека има прашања на кои треба да биде 
одговорено. Извештај на Институтот за 
законот за информации од март 2019 го-
дина цитира дека постои „загриженост за 
селективната изложеност и селективниот 
пристап до информации, штетни ефекти 
на јавната сфера, лошо дизајнирани ал-
горитми за препораки, и концентрација 
на вниманието на неколку платформи на 
штета на поширокиот, медиумски пазар“. 

Во извештајот исто така пишува дека 
„недвосмислено, исто така има ризик дека 
технологија водена од вештачката интеле-
генција ќе биде развиена за да ги експлоа-
тира ранливостите на корисниците со цел 
да ги манипулира, нарушува приватноста, 
да институционализира интелектуален 
надзор, и да создава, намерно или нена-
мерно, нови дигитални нееднаквости“.

Може да се размислува за местото на 
автоматизацијата во редакциите (вклучу-
вајќи ги и малите) која не води до тоа нови-

нарите да ги губат своите работни места. 
Но, тоа не значи дека софтверот треба да 
ја врши новинарската работа. Не, воопшто. 
Ако новинарите ги вперат своите ресурси 
кон работата која има најголемо значење, 
како што е вистинско известување, ис-
тражување, анализи, ние може да ги ос-
тавиме повторувачките, досадните и мали 
задачи на ботовите. Ним нема да им пречи. 

„Ројтерс“, „Блумберг“ и повеќето но-
вински агенции веќе го прават тоа. „Форбс“ 
и „Гардијан“ исто така. Една одлична сто-
рија од „Њујорк тајмс“ зборува токму за 
таа стратегија автоматизацијата да ги 
врши простите досадни работи. „Вашинг-
тон пост“ пак освои награди за својата ав-
томатизирана технологија со ботови.

Сега кога имаме се повече моќни алат-
ки, како бесплатната вештачка интелиген-
ција Џи-пи-ти-3, ветувачки јазичен модел 
кој користи вештачка интелигенција за да 
создава автоматизиран текст како да е на-
пишан од човек, автоматизацијата звучи 
ветувачки (и можеби предизвикувачки) по-
веќе од кога и да е за новинарството.Треба 
да ја проучуваме и да ја направиме наша 
предност.

Постојано има дискусии за и против, 
помеѓу оние кои ја гледаат автоматиза-
цијата како непријател, предвидувајќи 
хаос и масовна невработеност и оние кои 
на неа гледаат поинаку. Но има една ра-
бота за која и едните и другите се на исто 
мислење: вака или онака таа е тука и се 
случува, во многу други индустрии одед-
наш, вклучувајќи го и новинарстовото, и 
до нас е дали ќе ја направиме сојузник, за-
чувувајќи ги новинарските работни места 
најдобро што можеме и ќе ја зголемиме 
продиктивноста во нашите редакции. По-
требна ни е само соодветна (човечка) стра-
тегија. 

НОВИНАРСТВОТО

https://ijnet.org/en/story/automation-can-free-journalists-focus-more-reporting?fbclid=IwAR2yL97IRdmFDJm_6RSqs9Voj7LeTew3AMMxvFENmwYNDwVLolTmt4cZzoE
https://www.nytimes.com/2019/02/05/business/media/artificial-intelligence-journalism-robots.html
https://www.nytimes.com/2019/02/05/business/media/artificial-intelligence-journalism-robots.html
https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2018/03/23/the-posts-heliograf-and-modbot-technologies-take-first-place-in-2018-global-biggies-awards/
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која при-
казна за 

возење во 
а л кохол и -

зирана сос-
тојба или да ја 

користиме фо-
тографијата која 

најмногу „боде 
очи“? Можеме ли 

да предвидиме како 
објавувањето при-

казна може да влијае 
на некој со кревко мен-

тално здравје?
Без оглед на уреднич-

ките одлуки, барањата за 
бришење на вести се зго-

лемуваат, а исто така и по-
виците за некаков стандард 

во новинарството. Иако, некои 
организации имаат внатрешни 

правила-кодекс на однесување, 
повеќето редакции немаат фор-

мални правила за тоа како да се 
справат со овие барања. Една од 
причините е недостатокот на пода-
тоци што можат да ни помогнат да 
ги анализираме и да ги следиме од-
луките за бришење на вести.

Добар почеток би било да се де-
финира што всушност претставува 
бришењето односно повлекување-
то на вести и текстови. Постојат 
многу опции кога се занимавате со 
некое барање, почнувајќи од ано-
нимизирање на лицето во објаве-
но дело, до тргање на статијата од 
веб-страницата и пребарувачите, 
ажурирање на статијата со уред-
ничка забелешка, до целосно бри-
шење.

Дваер го дефинира 
бришењето на вести како 

„чин на бришење на фактичка 
содржина што е претходно обја-

вена на интернет, како одговор на 
надворешно барање поттикнато од 
лични мотивации како што се не-
пријатности или приватност“.

Ова носи уште едно прашање: 
кој е животниот век на информаци-
ите? Може ли издавач да скрие на-
пис од јавноста, но да им го стави 
на располагање на своите новинари 
доколку информациите се покажат 
вредни во иднина?

Вистината е, повеќето медиум-

ски организации се ужасни во ар-
хивирањето на нивните податоци. 
Малкумина прават повеќе од „ар-
хивирање“ во нивните системи за 
менаџирање на содржините или се 
потпираат на алатка во клауд.

„Ова нè враќа на разговорот за 
вредностите како кредибилитет, 
доверба и точност. Како да  ги ис-
користиме овие вредности за да 
утврдиме што објавуваме, а што да 
избришеме?“, прашува Дваер. 

ПОСТАВУВАЊЕ НА 
ЗЛАТНИ СТАНДАРДИ

Креирање на водич за необјаву-
вање, бришење на вести ќе бара од 
издавачите да надминат некои ва-
жни пречки.

Прво, треба да започнеме со 
собирање на барањата за бришење 
на содржини и водење евиденција 
на одлуките што сме ги донеле, би-
дејќи уредниците ретко се сеќаваат 
како се справиле со одредено пра-
шање и зошто.

„Одлуката е често морална, а не 
законска“, вели Дваер. „Ако некој е 

ослободен од обвинение, треба да 
одлучиме дали има смисла да оста-
не виновен на Гугл.“

Проблемот е во тоа што ова 
исто така отвора нова и многу ри-
зична врата за уредничкото влија-
ние и корупција што се уште не сме 
ни почнале да ја сфаќаме.

„Нема закон во САД што ги об-
врзува издавачите да бришат или 
ажурираат содржина“, вели Дваер. 
Таа дава пример за лице кое е уап-
сено, но не е осудено - кога тие се 
невини, нивниот запис се брише. 
Но, ако оваа информација остане во 
медиумите, таа е тука за сите да ја 
видат.

Од гледна точка на новинар, се-
пак, известувањето за нечие апсење 
е точно и информацијата била точ-
на за време на објавувањето.

Прашањето е што има смисла 
во технолошкиот свет? Што е тех-
ничко решение?

„Технологијата, медиумите и 
правото не комуницираат едни со 
други“, вели Дваер, додавајќи дека 
редакциите никогаш не биле ди-
зајнирани да се занимаваат со ди-
гитално изземање, што би им дало 
на луѓето право на нов почеток. 
Печатените весници едноставно 
би исчезнале од оптек или печате-
на копија би била достапна во јав-
ната библиотека и луѓето треба да 
вложат големи напори да ископаат 
приказни од пред многу години.

Во денешниот свет, информа-
циите за секого, се само на неколку 
клика од нас.

Едно решение за кое зборува 
Дваер би била соработка помеѓу 
редакциите и правните тела за да 
се утврди кога е оправдано бри-
шењето на содржини.

На пример, ако некој побара да 

„Бришењето на вести зависи од вашиот морален 
компас“, вели Дебора Дваер, резиденцијална членка 
на новинарскиот институт Рејнолдс од 2020-2021 

година, која поминала неколку години проучувајќи го ова 
прашање

Добар почеток би било да се дефинира што 
всушност претставува бришењето односно 

повлекувањето на вести и текстови. Постојат 
многу опции кога се занимавате со некое барање, 

почнувајќи од анонимизирање на лицето во објавено 
дело, до тргање на статијата од веб-страницата 

и пребарувачите, ажурирање на статијата со 
уредничка забелешка, до целосно бришење
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Менталитетот „право да 
се заборави“ влегува 
во јавната перцепција 
за вестите, но повеќе-

то редакции не се екипирани да се 
справат со барањата за бришење на 
сториите. Овој текст се обидува да 
одговори на прашањето: Кој е вис-
тинскиот начин да се одговори меѓу 
моралните дилеми и стравовите од 
цензура?

Уредниците се повеќе се со-
очуваат со барања за бришење на 
содржини. Може да биде од млада 
личност, која е прогонувана од една 
наивна, но високо оптимизирана 
грешка на пребарувачот, од години 
наназад, која сега се бори да апли-
цира за универзитет или работа. 

Или можеби читател со проблеми 
со менталното здравје кои станале 
посериозни поради објавената сто-
рија.

„Бришењето на вести зави-
си од вашиот морален компас“, 
вели Дебора Дваер, резиден-
цијална членка на новинарскиот 
институт Рејнолдс од 2020-2021 
година, која поминала неколку го-
дини проучувајќи го ова прашање.

Што се брише, како и што 
објавуваме, зависи од нашето ис-
куство. Тоа е двонасочно. Кога раз-
мислуваме што да избришеме, тоа 
е затоа што ретко размислуваме 
соодветно за тоа што објавуваме и 
зошто.

Дали сакаме да ја покриеме се-

Бришење 
на вести: кој 
одлучува кои 
информации 
треба 
да траат 
засекогаш?

https://www.journalism.co.uk/news/unpublishing-who-decides-what-news-should-last-forever-/s2/a766559/


БИ
Л
ТЕ
Н

24

се отстрани фотографија затоа што 
го демнат, уредникот кој ќе сочув-
ствува со барателот може да ја из-
брише. Ова, сепак, може да бара 
некој процес на верификација за да 
бидете сигурни дека лицето не го 
измислува сето тоа.

Полицијата може да понуди 
увид и да помогне во проценка 
на ризикот за наводната жртва на 
демнење. Од друга страна, вклучу-
вањето на полиција во уредничкото 
донесување на одлуки создава цела 
низа други проблеми, особено што 
може да спречи некои заедници да 
се искажат.

Друг пример е кога луѓето ба-
раат да се избрише приказна затоа 
што тие имаат самоубиствени наго-
ни. Во повеќето случаи, американ-

ските редакции би побарале потвр-
да од терапевт за да го потврдат ова 
тврдење пред да избришат статија.

Без оглед на процесите што ќе 
ги воспоставиме, новинарите „мора 
да бидат сигурни дека има многу 
повеќе од нашето расположение 
тој ден“, вели Дваер. Со тоа, сите 
напори да се создаде некаков стан-

дардизиран пристап најверојатно 
ќе бидат ограничени во границите 
на секоја земја заради културните и 
правните разлики меѓу различните 
држави.

Друга пречка е објавата на овие 
стандарди за повлекување на текст 
до читателите за да се обезбеди 
транспарентност и потенцијално 

намалување на бројот на барања за 
бришење на информации.

„Правото да се заборави имаше 
огромно влијание врз американско-
то издаваштво“, вели Дваер. 

„Ако сами не го решиме пра-
шањето, некој друг ќе го реши за 
нас“. Во некои редакции, додаде 
таа, барањата веќе одат во правните 
оддели, така што новинарите мора 
да внимаваат на сите актери кои се 
обидуваат да ја решат загатката за 
необјавување и да бидат сигурни 
дека тие ја одржуваат својата неза-
висност.

Сето ова нè доведува до процен-
ка на идната вредност на информа-
циите. Постои оправдан аргумент 
дека не треба да бришеме ништо. 
Давајќи ја зголемената опасност од 

дезинформации и манипулација со 
информации од страна на владите 
од сите страни, штом еднаш ќе ја 
отвориме вратата за можноста за 
бришење на пријавените информа-
ции, ќе се најдеме во опасност.

Ако медиумите не се доверлив 
запис за информации од јавен ка-
рактер, тогаш што е?

„Ако сами не го решиме 
прашањето, некој друг ќе 
го реши за нас“. Во некои 

редакции, додаде таа, 
барањата веќе одат во 
правните оддели, така 
што новинарите мора 
да внимаваат на сите 

актери кои се обидуваат 
да ја решат загатката 

за необјавување и да 
бидат сигурни дека тие 

ја одржуваат својата 
независност




