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НОВИНАРСТВОТО КАКО ЈАВНО ДОБРО
УВОДНИК
Павле Беловски

Технологијата и новинарството
Светот наеднаш го запре своето движење на 11 март 2020 година. Една по една, најголемите туристички атракции, „најживите”дестинации за миг се замрзнаа. Границите блокирани, но не и информациите.
Протокот се одвиваше со потешкотии, но медиумите наоѓаа начин да
ги соопштат сите вредни информации, иако работните бироа беа заменети со домашната софа или трпезариската маса. Овој медицински
земјотрес уште еднаш потврди дека на прво место е граѓанинот, до кого
треба да пристигне информацијата. Каналот преку кој се пренесува таа
информација падна во втор план. Но, најдобро се учи по потешкиот пат.
Сите овие алатки за комуникација, апликации беа достапни во секое
време на медиумскиот работник, иако никогаш не беа на приоритетната листа. Додека љубопитноста си поигруваше со нашите стравови како
изгледа битката за последниот здив во 8 Септември, еден од најпогодените Ковид-центри, се сеќавам во јуни минатата година неколку медиуми објавија фотографии снимени со мобилен телефон. Независно од
квалитетот, поголем дел од медиумите ги пренесоа овие фотографии
како доказ за атмосферата од внатре. Во нормални услови немаше да
се дебатира дали да се дозволи снимање во болницата, но вонредната
ситуација наметна нови правила на игра.
Светски реномираните медиумски куќи не беа имуни и во нивните редакции се променија работните навики. ССНМ минатата година во
јуни спроведе истраживање на 150 медиумски работници. Застрашувачки беа податоците дека на 62 проценти работата им влијае на менталното здравје и покрај условите да се работи од дома, сепак информациите со кои се соочуваа, нивната обработка и емитување оставиле
последици врз приватниот живот на новинарите.
Европската федерација на новинари објави дека комбинираната
работа на новинарите и од дома и од редакција ги прави попродуктивни овој период. Тоа повлекува задолжителна промена на технолошките
ресурси за подготвување на информациите и нивниот пласман. Она што
со години медиумски организации го нудат како придобивка- курсеви
за мултимедијално новинарство, сега е нужно знаење. Еден новинар
во улога на репортер, снимател и монтажер. Редуцирањето на вработените во медиумите согласно корона мерките наметнува и нови вештини, но и обврски за новинарите. А тоа води до експлоатација, најголемиот и најсофистицираниот облик на злоупотреба на новинарскиот
труд. Единствената позитивна страна е што мултимедијалноста значи
стекнување на нови вештини, ширење на кругот на познавањата на технолошките алатки „за секој случај”. Изгледа тој „случај”, за кој се подготвуаат сите треба да биде препознаен токму сега. Во спротивно треба да
се запрашаме, дали освен придобивките на редакцијата како целина од
мултимедијалното новинарство, добива или губи новинарот? Учењето
дека постоела апликација „Зум“ која во овој период е најексплоатирана,
не може да биде лошо, напротив секој кој ја користел научил нов начин
за организирање на состаноци, користење стабилна интернет врска за
комуникација или снимање на соговорници. Во овој кош на придобивки
е и скратеното време за превоз до соговорникот и назад до редакцијата. Но, мултимедијалното новинарство не е само светла точка. Може
да претставува и товар на грб за секој новинар кој треба да мисли и да
го организира и спроведе целиот процес на снимање, пишување, монтирање, се до финален продукт. Обременет или олеснет процесот на
креирање содржини во мултимедијален контекст е две страни на една
иста паричка која лебди и се уште не се знае на која страна ќе падне на
масата. Дали новинарот ќе го продаде своето ферари/паметен телефон
не треба да биде последниот наслов за крајот на една побавна ера на
креирање содржини, туку напротив хипотеза преку која ќе бараме одговори како одново да ја прилагодиме технологијата на потребите на
публиката, наспроти императивот на новинарските стандарди.

Мултимедијално
новинарство
– додадена вредност

или експлоатација
на медиумскиот
работник

Мобилното новинарство како форма на дигитално раскажување приказни се побрзо
зема замав во новинарската
професесија. Како примарен
уред и уредување на слики, аудио и видео е мобилниот телефон, а од новинарот се очекува
да ги следи и совладува трендовите што се наметнуваат со напредокот на технологијата. Ова
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ќе значи дека во иднина новинарот со паметниот телефон ќе успева да врши уште најмалку две
улоги, снимател и монтажер.
Ваквиот пристап, кој во споредба со конвенционалните методи предничи со достапност,
преносливост, дискреција и
лесен пристап за почетниците,
сепак за останатите медиумски
работници може да биде црвен
аларм.
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Публикацијата
„Новинарството
новинарството како јавно
добро“ излегува со поддршка
на Union to Union,
Меѓународната федерација
на новинари (IFJ)
и Шведските синдикати
на новинари како дел
од проектот
„Дигитално организирање
на ЦИЕ“.
Ставовите и коментарите
во публикацијата се
одговорност на издавачот и
не ги изразуваат ставовите
и мислењата на Union to
Union, Меѓународната
федерација на новинари
(IFJ) и Шведските
синдикати на новинари.
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Монтажерката Мајда Бошњак вели
дека со развојот на мобилното новинарство нема да се загрози работата на
монтажерите, но ќе влијание на цената
на услугите.
„Сметам дека со мобилното новинарство ќе се изгуби квалитетот на финалниот производ. За да се биде успешен во
одредена професија треба целосно да се
посветиш на истата, паралелното работење на три различни професии тоа го
оневозможува. На краток рок би можело
да функционира, но не и на подолг“ изјави Бошњак.
Со ова е согласен и снимателот Аслан
Вишко од Медиумската информативна агенција (МИА), кој за мобилното
новинарство вели дека е добро и
ефикасно делување, но да не се
изостави фактот дека работникот не е платен за толкав обем на обврски.
„Кај нас се уште не
се созреани условите за такви потфати.
Точно дека ние треба
да чекориме напред
и да бидеме во тренд
со светските достигнувања, но не и по цена на
редуцирање на работните места. Каде
е квалитетот на таа снимка? Каде е концентрацијата на тој што ќе го работи
тоа?“ прашува Вишко.
Проблемот, според снимателот, е
тоа што работодавците на мобилното
новинарство гледаат како на реално и
идеално нешто, но поради енормната
конкуренција на пазарот, поседуваат мал
дел од маркетиншкиот колач од средства за да обезбедат новинарот да биде
„one man show“ на терен.
„Не може да се очекува за плата од
300 до 400 евра еден човек да замени
три професии, снимател, монтажер и
продуцент. За успешен потфат во мобилно новинарство неопходен е едуциран кадар, искусно уредништво и добро
платена работа“, потенцира Вишко.
Поранешниот новинар и уредник,
Александар Манасиев кој преку Томсон Медија и Томсон Фондација, обучува медиумски работници за мобилно
новинарство на Балканот, вели дека
мобилното новинарство е пропуштена
можност за многу од македонските медиуми, а со тоа настанува и штетата кога
одредена приказна е пред новинарот, а
тој чека поддршка од колегите, наместо

да го искористи мобилниот телефон.
„Неискористувањето на мобилниот
телефон за новинарска работа е пропуштена можност исто како да имате на
работа компјутер, а вие тврдоглаво пишувате на машина за куцање. Погрешно
се смета дека мобилното новинарство
ќе им ја одземе работата на фоторепор-

„Не може да се
очекува за плата од
300 до 400 евра еден
човек да замени три
професии, снимател,
монтажер и
продуцент. За
успешен потфат
во мобилно
новинарство
неопходен е
едуциран кадар,
искусно уредништво
и добро платена
работа“

терите, снимателите, монтажерите. Напротив, концептот е
следен. Новинарот ќе биде во
можност со помош на мобилниот телефон во секое време
да сними , измонтира и објави
или испрати приказна во редакцијата, дури и кога е сам
без поддршка од други колеги. Како мобилен новинар
тој нема да биде подобар од
најдобриот снимател или подобар од најдобриот монтажер,
но ќе може самостојно во било
кое време да креира приказна која е
прилагодена за следење на мобилен
и прилагодена за социјалните медиуми.
Зошто ако имате ограничени ресурси ги
ангажирате снимателите да земаат изјави или пак да направат неколку кадри?,“
изјави Манасиев.
Според него, на овој начин, снимателите и монтажерите и другиот кадар во

медиумите ќе бидат „послободни“
и подобро искористени за оние „потешки“ приказни, визуелно поанга-

жирани приказни и слично.
Тој потенцира дека
принципот за мобилно новинарство со години се применува во мали
медиуми кои имаат ограничени ресурси, но и јавни сервиси како што се Би-Би-Си и
Ар-Ти-И во Ирска, каде што,
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според него, никој не бил загрозен.
Новинарката Емилија Петровска од Радио МОФ ,пак, која меѓу
другото се занимава и со мобилно
новинарство, вели дека таквиот тип
на работа освен предности, со себе
носи и предизвици. Процесот го оп-

Ако се земе предвид
дека иднината на
новинарството ќе биде
„студио во џеб“, тогаш
од новинарите кои
поседуваат или имаат
пристап до паметен
телефон ќе се очекува да
развијат нови вештини
без притоа да купуваат
опрема со висока цена

и како сакате да ја склопите приказната. Сепак, во мобилното новинарство и одговорноста е далеку
поголема баш поради тоа што за
сè одлучувате вие. Не е лесно во
исто време да внимавате дали телефонот навистина снима, или во

„Неискористувањето на мобилниот телефон за
новинарска работа е пропуштена можност исто
како да имате на работа компјутер, а вие тврдоглаво
пишувате на машина за куцање. Погрешно се смета дека
мобилното новинарство ќе им ја одземе работата на
фоторепортерите, снимателите, монтажерите
секој момент ќе престане снимањето, бидејќи снемало меморија или
батерија. Паника ве фаќа и за тоа
дали аудиото е во ред, бидејќи сте
се решиле за поевтината варијанта
на бубица, или пак сте импровизатор, па ги користите слушалките

Мајда Бошњак

Аслан Вишко

БИЛТЕН

ишува како брз и лесен, ако новинарот е креативен и поседува добра
опрема и познавање.
„Имате целосна контрола над
финалниот производ со тоа што
решавате кои кадри ви се потребни, каква изјава ќе искористите, но

Емилија Петровска

Александар
Манасиев

БИЛТЕН

од телефон. Да не зборуваме дека
на крајот на денот, треба да ја завршите и новинарската задача, да
истражувате, да го смислите концептот со изјавите, за отпосле да
монтирате“, појаснува Петровска,
која додава дека процесот на учење
монтажа не е за потценување и одзема време и енергија.
Според неа, ништо не може
целосно да замени нешто што веќе
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постоело, туку само да го унапреди,
а со тоа и мобилното новинарство
не би ја заменило работата на камерманите и монтажерите.
„Еден таков пластичен пример
е стравот од пред неколку децении
дека телевизијата целосно ќе го избрише радиото. Дали тоа се случи?
Не. Иако несомнено телевизијата
и денес е меѓу највлијателните и
најголемите медиуми, радиото про-

должи да функционира, и тоа дури
веќе фреквенцијата не претставува
пречка, па се појавија онлајн радија низ целиот свет, достапни со
само еден клик. Од неодамна, тоа
доби и еден вид огранок – подкастот. Едноставно традиционалните
медиуми се предизвикани од новите трендови да ги реобмислат
човечките и техничките капацитети што ги имаат и да ги стават во

функција на интересите на гледачите“ децидна е Петровска.
Ако се земе предвид дека иднината на новинарството ќе биде „студио во џеб“, тогаш од новинарите
кои поседуваат или имаат пристап
до паметен телефон ќе се очекува
да развијат нови вештини без притоа да купуваат опрема со висока
цена. Со ова, редакциите ќе се прилагодуваат на новитетите, имајќи
го предвид платениот труд и условите во кои ќе работи мобилниот
новинар, но и за работните места на
останатите медиумски работници
вклучени во новинарската професија.
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Бидјеќи вестите застаруваат
и не се интересно
интересни за кратко време,
преносот во живо е подобра опција
БИЛТЕН

И AРЕН
Н МЕЛИКИЈАН
ЕРМЕНСКИ НОВИНАР
Т
Е
Aрен Меликијан е ерменски
Р
новинар , кој веќе неколку
В
години специјализирал во
областа на подкастите.
Ј
Вели дека подкастот е
иднината на новинарството,
У
а флексибилноста која ја дава

овој тип на медиум е од голема
важност за еден новинар. Во
текот на својата кариера токму
со подкаст добива награда
за известување поврзано со
конфликтот во Нагорно Карабах

1

БИЛТЕН

Г-дин Меликијан колку
долго работите на снимање
подкасти?
Мојот прв подкаст го снимив во јули 2018 година. Пред
тоа, редовно слушав и учев
за подкастот како новинарски
производ. Оттогаш имам снимено три подкаст серијали, од
кои што едниот е документарец на кои едната од нив, а другите два се интервјуа.
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надоградувања, затоа што ми
помогна полесно да ја користам
потребната опрема за работа,
кои алатки и апликации да ги
користам за да продуцирам итн.
Како што споменав и претходно ,
мобилен телефон или аудио рекордер е доволно за почеток, но
сепак инвестиција во добро опрема за работа е неопходна.
Која е разликата помеѓу радиото и подкастот?
Подкастот е многу сличен
на радиото. Сепак, ти дава претдност со тоа што можеш да
одбереш канали, категории и
специфични теми кои сакаш да
ги слушаш. Еве на пример ,ако
ве интересира нешто повеќе за
авијација, може да побарате подкасти на темата и да ги слушате
кога сакате и каде сакате. Што
исто така значи дека подкастот
има огромна предност пред радиото, затоа што не треба не би
треба интернет или едноставно
да е приклучено на струја, со са-
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мото преземање на содржината подкастите се достапни дури и во авион
, додека вашиот мобилен телефон
е ставен на режим за летање. Исто
така како слушател, ги избегнувате
оние реклами помеѓу содржината
што ја слушата. Верувам дека подкастите се повеќе лични т.е интимни, затоа што си тет-а-тет со новинарот додека ги слушаш.
Што сметате дека е најпредизвикувачко во овој вид на новинарство? Кои се добрите а кои лошите страни?
Единствен предизвик со кој се
соочувам како продуцент на подкасти во Ерменија е дистрибуција
на содржината до публиката. Ова е
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ство може да биде покриено со
подкасти?
Секако, дневното новинарство
може да биде продуцирано како
подкаст, но, бидјеќи вестите застаруваат и не се интересно за кратко
време, сметам дека преносот во
живо е подобра опција за пренесување на вестите. Ги гледам подкастите како аналитички осврт на
вестите, како начин за раскажување
на една приказна низ многу поширока леќа.
Во кои ситуации мислевте дека
само вашиот мобилен телефон
или аудио рекордер
Ве поштедил од од
непријатни
ситуации?
Не би можел да се присетам на
некои лоши случки кои ми се случиле. Сигурен сум дека патувањето
и интервјуирањето само со
аудио снимач, наместо
камера, ми има дозволено да доловам многу повеќе информации, кои се многу
потешки да се доловат на екран.
Луѓе кои имаат проблеми со правосудството и органите на прогонот,
зборуваат многу послободно на аудио, отколку на камера.
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БИЛТЕН

Може ли еден новинар лесно
да научи како да прави создаде подкаст, дали Ви требаше специфична обука и дали е
потребно да се инвестира за да
влезете во светот на подкастите?
Мојот прв подкаст го објавив на мојот стар Ајфон 5, со
ограничен капацитет и со само
со искуство во монтирање на
аудио записи. Од друга страна,
пак тоа е мојата најуспешна новинарска сторија, за која добив
награда. Верувам дека новинарското искуство ми помогна да
станам продуцент на подкасти,
затоа што ми беше полесно да
наоѓам теми, соговорници. Меѓутоа сметат дека подкастите се
една од ретките медиуми преку
кои не постои лимит за твојата
имагинација и она што сакаш да
го постингеш како краен резулат.
Секако дека обуки и тренинзи се
корисни и јас самиот бев дел на
неколку такви професионални

нов вид на медиум, и на многу луѓе
се уште не им е познат. Понекогаш,
кога ќе видите колку луѓе го слушале
вашиот подкаст, вложениот труд се
чини како да не се исплати. Но, ова
е специфична за мене лоша страна
поради мојот јазик и ограничената
публика. Ова исто така може да е
случајот и за други општества кои
транзитираат низ процесот на дигитализација. Од другата страна пак,
има и стотици позитивни работи.
Бидејќи често работам на сензитивни „табу“ теми, полесно е да се зборува со луѓе само на аудио. Со видео
форматот, луѓето се плашат како ќе
изгледаат раскажувајќи ги нивните
емотивни приказни. Дополнително,
бидејќи нема временски лимитации,
еден продуцент може да ги вклучи
сите делови за кои смета дека се релевантни за приказната, ова не
е случај со радио
емисиите или традиционалните медиуми, каде што има јасни
лимитации на времето на
една емисија.
Што мислите, дали
дневното новинар-

Дали мултимедијалното
новинарство
е иднината

БИЛТЕН
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Што е мултимедијално новинарство?
Мултимедијалниот новинар, Шон
Свинглер вели дека мултимедијалното
новинарство се дефинира со употреба на различни медиуми - како што се
текст, фотографии, видео, звук и/или
графика - во една сторија за да изгледа

БИЛТЕН

Т

радиционално новинарството известува само преку една платформа, користејќи единствен сет на
вештини, но појавата на мултимедијално новинарство го смени овој начин на
работа. Тоа може да помогне приказната
истовремено да биде раскажана преку
аудио, фотографија, видео, инфографик, се нагласува во текстот на Ејлинг
Меккарти.

?

Во последните години се
забележува намалување
на цената на камерите
и аудио рекордерите,
но од друга страна
цените на визуелните и
аудио платформите се
зголемија

попривлечна и понитересна за публиката.
Во последните години се забележува намалување на цената на камерите и
аудио рекордерите, но од друга страна
цените на визуелните и аудио платформите се зголемија.
Мултимедијалните платформи на
новинарите им дадоа подобро средство за комуникација со нивната публика; печатените медиуми, радиото и
телевизијата за печатење и емитување
овозможуваат пренесување на ограничена количина на информации, додека
мултимедијалните алатки почнуваат да
ги рушат бариерите во раскажувањето
на приказни.
Сепак е тешко да се дефинира што е
мултимедијално новинарсто, вели новинарот Џејсон Босвел, затоа што како што
напредува технологијата, толку повеќе и
мултимедијалното известување се развива и менува.

„Тоа е новинарство што може да ја
пласира својата приказна на различни платформи. На социјалните мрежи,
може да се користат голем број на различни елементи на медиумите за да се
раскаже одредена приказна - единствена приказна - но со користење на видео,
инфографици или фотографии што треба да се раскажат различни аспекти за
истата сторија“, вели Босвел.
ДАЛИ ДВА МЕДИУМИ
СЕ ПОДОБРИ ОД ЕДЕН?

Шон Свинглер

Да имате повеќе од еден медиум,
може да биде и „награда“ и „казна“ . Постојат повеќе начини да пренесете елементи од вашата приказна, но ова значи
дека е потребно повеќе време за да се
создаде приказна.
Босвел вели дека повеќе медиуми
може да создадат поиновативни приказни.
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Една од најголемите разлики помеѓу
традиционалното и мултимедијалното
новинарство е тоа што во новинарството со еден
извор, медиумот се наметнува на приказната,
додека во мултимедија, приказната го одредува
медиумот, вели мултимедијалниот новинар Шон
Свинглер

вели Мемарјан.
Иако мултимедијалното новинарство има други барања што традиционалното ги нема, Босвел вели дека
постојат одредени елементи што се неопходни во двата вида на раскажување
на приказни.
„Како и со кој било друг вид на
новинарство, клучно е да имате добра приказна или карактер и да и ги
доближите тие ликови или приказна

новинарство е природната прогресија
напред за нашата професија објаснува
Босвел.
„Мислам дека скоро сите медиумски куќи очекуваат нивните вработени
да произведуваат мултимедијални статии, меѓутоа не сум сигурен колку инвестираат во тренинзи и опрема за мултимедијални продукции“
Ова значи дека новинарите треба да
ги учат новите вештини за да си ги со-

Џејсон Босвел

Емили Свини
преноси во живо, Инстаграм или Твитер.
Ова е визуелен свет, па тоа ме води да
мислам дека новинарите треба дефинитивно да се обидат да ги развиваат
своите вештини за фотографирање и
снимање на видео, заедно со вештините
за пишување и раскажување на приказни“, вели Босвел.
Иако има нови елементи кои се
вклучени во доброто мултимедијално
новинарство, Мемарјан вели дека во
основата секогаш мора да биде квалитетното новинарство и дека добро напишаниот текст е сè уште многу важен
елемент во која било мултимедијална
објава.

БИЛТЕН

Мултимедијалните
платформи на
новинарите им дадоа
подобро средство за
комуникација со нивната
публика
ку покреативен, со производот што ќе
го испорача, за разлика од тоа ако има
можност да објави само преку еден медиум.
Уште една предност на мултимедијалното новинарство е флексибилноста при работењето, вели Свинглер.
„Понекогаш една фотографија може
да пренесе чувство на толпа на демонстрации, но кратко видео може да пренесе повеќе чувство зошто се одржуваат демонстрациите. Значи, може да се
користи различни алатки за различни
ситуации“.
Добрите страни се балансираат со
фактот дека работата со разни видови на
медиуми бара повеќе вештини и повеќе
време. Босвел вели дека ова барање на
вештини во различни области може да
биде предизвик, бидејќи од новинарите
сега се бара да знаат да работат сè.
„Ако треба да дадете 100 отсто тие 100 отсто сега се поделени во низа
улоги, па затоа е навистина тешко да се
одржат стандардите што се очекуваат кога истиот производ [претходно] го
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произведуваше четиричлен тим, секој со
свои, специјализирани улоги. Не треба
да се каже дека не може да се направи,
но, сепак, е навистина тешко“, објаснува
Свинглер.

на публиката на најдобар начин, со
алатките што ви стојат на располагање“.
ДАЛИ Е ОВА ИДНИНАТА
НА НОВИНАРСТВОТО?

КОИ СЕ СТОРИИ НА
МУЛТИМЕДИЈАЛНОТО НОВИНАРСТВО?
Една од најголемите разлики помеѓу
традиционалното и мултимедијалното
новинарство е тоа што во новинарството
со еден извор, медиумот се наметнува на
приказната, додека во мултимедија, приказната го одредува медиумот.
Првата и најважна одлука е да се избере соодветна платформа за раскажување на приказни, вели новинарот Омид

Омид Мемарјан
Мемарјан во една статија на неговиот блог.
„Разгледајте ја главната компонента на приказната. На пример, приказната најдобро раскажана преку печатење
може да биде надополнета со слики
и аудио. Во повеќе визуелна приказна,
сликите може да бидат главниот фокус“,

На својот блог, мултимедијалниот
новинар Емили Свини вели дека во ова
време е особено важно за новинарите да
знаат од сè по малку.
„Аудио монтирање, водење радио
интервјуа, снимање и монтирање видео,
важно е да знаете како да го правите,
вели Свини.“
Со намалувањето на цената на дигиталната опрема и зголемениот број на
онлајн публикации, мултимедијалното

чуваат работните места. За да создаваат
квалитетни мултимедијални објави, новинарите мора да станат многу добри во
повеќе типови на собирање на информации (аудио, видео, текст).
Според Свинглер, иако ќе звучи
очигледно, можноста за мултитаскинг е
клучна.
„Да имате остро око за фото и за
видео е од голема помош. Ако фотографијата или видеото се добро снимени,
помала е веројатноста да изгледаат како
дополнително додадени“, додава тој.
За Босвел, важно е да се учат вештините за добро фотографирање и за снимање на видео.
„Живееме во визуелна ера - се што е
околу нас од принт до онлајн приказни,

Мултимедијалниот
новинар Емили Свини
вели дека во ова време
е особено важно за
новинарите да знаат од
сè по малку. Новинарите
треба да ги учат новите
вештини за да си ги
сочуваат работните
места. Иако ќе звучи
очигледно, можноста за
мултитаскинг е клучна
„Се повеќе и повеќе новинари користат мултимедијален пристап, проучуваат различни платформи и ги користат за
различни аспекти од нивната приказна.
Во многу мултимедијални приказни,
текстот се користи само да ја начне темата, оставајќи видео и аудио елементите да ја раскажат целата приказна“,
завршува тој.

13

БИЛТЕН

„Елементи на приказни понекогаш
може да се изгубат кога се обидувате
да ги пренесете само преку еден медиум. Приближувањето кон приказните од
мултимедијална перспектива им овозможува на новинарите да користат поиновативни начини на раскажување и на
тој начин да привлечат нови читатели“,
додава тој.
Кога станува збор за известување,
изборот за повеќе опции може да му
овозможи на новинарот да биде дале-
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Во кој правец се движи независното новинарство и каква е неговата иднина

Н

Заробени
медиуми во
дигитално
доба

БИЛТЕН

БИЛТЕН

дилема

езависното новинарство се соочува со бројни закани и предизвици
поради несигурната финансиска
состојба на многу медиуми. Интернетот
драстично го преобликува не само медиумскиот простор, туку и начините на
кои политиката и бизнисите комуницираат со новинарите и со сопствениците
на медиуми, се нагласува во текст на
Ања Шифрин за Центарот за меѓународна помош за медиуми.

Независното
новинарство се
соочува со бројни
закани и предизвици
поради несигурната
финансиска состојба
на многу медиуми.
Интернетот
драстично го
преобликува не само
медиумскиот простор,
туку и начините
на кои политиката
и бизнисите
комуницираат со
новинарите и со
сопствениците на
медиуми

Политичарите повеќе не треба да го
користат т.н. „црвено пенкало“ на старомодната цензура. Тие можат да влијаат
врз новинарството, помалку директно,
но ефективно преку заробување на медиумите, термин што ги опфаќа различни начини на кои сопствените интереси
се ставаат пред интересот за јавноста да
биде информирана и да ја знае вистината.
Книгата „Заробени медиуми: Како
парите, дигиталните платформи и владите ги контролираат вестите“ се надоврзува на долгогодишната работа на
Центарот за меѓународна медиумска
помош, фокусирана на проблемот со заробување на медиумите ширум светот.
СОПСТВЕНОСТ, ВЛИЈАНИЕ
И ИНДИРЕКТНА КОНТРОЛА
Во Турција, во Индија, во Русија и во
многу други земји, владите сè уште се
насочени кон новински куќи и кон индивидуалци во фелата. Но, со „фаќање“
на медиумите, новинарите честопати
се соочуваат со помеки форми на притисок. Владите се потпираат на пријатели кои поседуваат медиуми и на тој
начин влијаат врз уредувачката политика, но и да се осигураат дека вестите
ги претставуваат во позитивно светло за
избегнување на критики. Овој проблем
дополнително се влоши во дигиталната
ера. Од причина што медиумите ги загубија приходите од рекламирање, нивни-
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И покрај ограничените
ресурси и растечкиот
притисок, новинарството
не потклекнува пред
неправдите и останува
енергично низ целиот
свет за што пример се т.н.
„Панамски документи“ (Panama papers) што упатуваат на
заклучок дека посветените
новинари продолжуваат
да изнаоѓаат начини за
совладување на пречките во
потрага по вистината

те сопственици се финансираат преку
протнување на политички агенди или
деловни интереси што директно се
поврзани со центри на моќ.
На овој начин,новинарите се потешко доаѓаат до информации од јавен карактер и до интервјуа со политичари. Пример за вакво „ограничено“
новинарство се забележува во САД за
време на владеењето на Трамп и неговата администрација, вообичаено е на
Вол стрит, во т.н. Силиконска долина и
воопшто во целиот свет.
БОРБА ЗА РЕКЛАМИ

БИЛТЕН

Со „фаќање“ на медиумите,
новинарите честопати се
соочуваат со помеки форми
на притисок. Владите се
потпираат на пријатели
кои поседуваат медиуми
и на тој начин влијаат врз
уредувачката политика,
но и да се осигураат дека
пласираните вести ги
претставуваат во позитивно
светло и за избегнување на
критики
но квалитетот на информациите не е
еднаков. Како што се интензивираше
конкуренцијата за публика, незаситното барање за повеќе информации и
потребата од брзина, извршија притисок врз квалитетно новинарство кое се
најде во ќор-сокак, а први на удар беа
локалните вести.
Поттикнати од загриженоста за
падот на локалните вести, но и од
„експлозијата“ на нивни неквалитет на
интернет, регулаторите ширум светот

16

БИЛТЕН

Откако медиумите се дигитализираа, цената на рекламите падна. Интернет платформите, како Гугл и Фејсбук,
контролираат над 60 проценти на приходите од дигиталното рекламирање,
лишувајќи ги новинските куќи од нив.
Во книгата „Заробени медиуми: Како
парите, дигиталните платформи и
владите ги контролираат вестите“ се
тврди дека многу од овие трендови се
забрзани со преминот кон дигиталните вести. Со намалување на бариерите
за влез, интернетот го зголеми бројот
на медиуми и направи револуција во
начинот на кој луѓето добиваат вести,

се обидуваат да најдат начини да ги принудат платформите да плаќаат за содржините што се пласираат преку нив. Од
друга страна тие се соочуваат со отпор
од Гугл и од Фејсбук. Австралија неодамна излезе како победниик во правна
битка со Фејсбук.
За да го демонстрира своето спротивставување на Кодексот за преговори
за новини на Канбера и законодавство
што е дизајнирано да ги принуди технолошките платформи да плаќаат за вести
што корисниците ги споделуваат на нивните страници, Фејсбук привремено ги
блокираше сите содржини на вести во
Австралија. Ова ја принуди владата да
го измени својот закон, кој конечно беше
донесен во март во 2021 година. Претходно оваа година, по повеќемесечна
расправа, Гугл, сепак, се согласи да сподели дел од приходите за рекламирање
со издавачи на медиуми во Франција.
Ваквите напори сè уште се во за-

Финансирањето
од фондации и
филантропи е спас
за многу независни
медиуми, но тие пари
понекогаш доаѓаат во
пакет со ограничување
на слободата на
изразување

четок и не се доволни за
обезбедување на значителни
финансиски придобивки за
разочараните медиуми кои се
во загуба, особено за помалите
приватни организации. Но, ваквите пробни чекори, сепак, можат да
станат дел од пошироките долгорочни
решенија.
ФИНАНСИСКАТА
ОДРЖЛИВОСТ НА
МЕДИУМИТЕ Е ПОД ПРИТИСОК

И покрај ограничените ресурси и
растечкиот притисок, новинарството не
потклекнува пред неправдите и останува енергично низ целиот свет. Во последниве години, големите медиумски
организации се здружија преку граници
за големи истраги, како што се „Панамските документи“ кои предизвикаа бранувања што упатува на заклучок дека

посветените новинари
продолжуваат да изнаоѓаат начини за
совладување на
пречките во потрага по вистината.
Токму во кризи со какви денес се соочува светот е најпотребно независното новинарство. Дигиталните платформи веќе беа обвинети за
разгорување на етнички судири, дозволувајќи да се шират неосновани гласини на места како Мјанмар, Шри Ланка
и Филипини. Пандемијата на ковид-19
само дополнително го зголеми влогот,
истакнувајќи го големата штета што ја
нанесуваат дезинформациите во целиот
свет.
Сепак, како што е од објаснето во
книгата „Заробени медиуми: Како парите, дигиталните платформи и владите

ги контролираат вестите“, дека не секоја помош е без задни намери. Финансирањето од фондации и филантропи
е спас за многу независни медиуми, но
тие пари понекогаш доаѓаат во пакет со
ограничување на слободата на изразување. Некои држави меѓу кои Германија,
Франција, Јапонија и Велика Британија
користат такси за лиценцирање како
поддршка на државните радиодифузери, додека многумина во демократските
земји го сметаат јавното финансирање
како важна алатка за поддршка на новинарството од јавен интерес. Сепак, во сè
поизразената поларизирана политичка
клима, критичарите станаа и погласни,
исатакнувајќи дилема - дали независното новинарство, потпомогнато со државни пари, може да му служи на јавниот интерес.
Разбирањето на суптилните тактики
што ги користат моќници и политичари
за влијание врз медиумите и за начи-

Разбирањето на
суптилните тактики
што ги користат
моќници и политичари за
влијание врз медиумите
и за начинот на кој тие
известуваат за одредени
личности и настани, е
од круцијално значење за
заштита на независното
новинарство

нот на кој тие известуваат за одредени
личности и настани, е од круцијално
значење за заштита на независното новинарство. Оваа загрижувачка појава
прави да биде особено важно за медиумите да обезбедат финансиска независност и одржливост за да можат да работат професионално и без притисоци.
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Три принципи за безбедна работа
на новинарите на интернет

П
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Во текот на изминатата
година, сепак, бевме
сведоци на невидено ниво
на цензура врз поединци,
заедници и ранливо
население на социјалните
медиуми. Активистите
и новинарите на овие
платформи се повеќе
се потиснуваат и
замолчуваат до степен да
бидат речиси и невидливи
Во исто време, сторителите на
неправдите минуваат неказнето, а
неретко се дури и наградени со кликови и лајкови.
Ова покажува дека дека дигиталните комуникациски платформи
работат на алгоритми програмирани да имаат повеќе објави со тенденција да промовираат клик-бејт
содржина. Платформите, исто така,
користат вештачка интелигенција
за да отстранат содржини со говор
на омраза или, пак, да избришат
профил на корисник кој објавува
такви содржини.
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Според извештајот
за транспарентност
на Гугл, од јануари до
јуни во 2021 година се
отстранети близу
десет милиони видеа
за кои се утврдило дека
ги кршат правилата на
Јутјуб
ИНТЕРНЕТ БОТОВИ ЛАЈКУВААТ,
СПОДЕЛУВААТ И КОМЕНТИРААТ
НА ОБЈАВИ ШТО МОЖЕ ДА
ГЕНЕРИРААТ ГОВОР НА ОМРАЗА

Сепак, ваквиот начин на функционирање може диспропорционално да влијае на маргинализираните заедници. Па така, нивните
профили и содржини што ги постираат, особено политички обја-

ви, негодувања, известување за
конфликти и неправди, честопати
се бришат. Од почетокот на пандемијата, видовме ширење на интернет ботови кои лајкуваат, споделуваат и коментираат на објави што
можат да повикуваат на говор на
омраза, како и да ги засилат веќе
постоечките.
За да се разбере големината на

овој проблем, треба да знаеме колку се ефикасни платформите во отстранување на штетната содржина,
како и за отстранување на содржината за која се претпоставува дека
е штетна, но во реалноста не е.
Фејсбук и Инстаграм обезбедуваат
некои информации за отстранетата
содржина што подоцна ја обновија,
но, сепак, имаме многу малку видливост во процентот на содржина-

та што е отстранета по грешка. Понатаму, нема заеднички јазик за тоа
што претставува „тероризам“ или
„организирана омраза“, категории
што ги користат системите за автоматско обележување за да потврда
на отстранување на содржината.
„ГУГЛ“ ЗА ШЕСТ МЕСЕЦИ ИЗБРИША
РЕЧИСИ ДЕСЕТ МИЛИОНИ ВИДЕА

Според извештајот за транспарентност на Гугл, од јануари до јуни
во 2021 година се отстранети близу
десет милиони видеа за кои се утврдило дека ги кршат правилата на
Јутјуб. Дури 95 отсто од нив биле
отстранети без да бидат пријавени
од некого или со т.н. обележување
додека една четвртина од нив ги
снемало од интернет просторот
пред да имаат прегледи.
Извештајот за спроведување
на стандардите на Фејсбук од јануари до март оваа година покажува
дека биле отстранети девет милиони фотографии, статуси, видеа за
кои се смета дека се произлезени
од опасни организации: Тероризам
и организирана омраза и 25,2 милиони на содржини во кои е препознат говор на омраза. Инстаграм
избриша 429.000 парчиња на терористичка содржина и 6,3 милиони
парчиња содржина на говор на омраза.
Дилемата во овие бројки е дека
тука спаѓаат и содржини споделени
од активисти и новинари отстранети со лажен изговор на тероризам
или говор на омраза.
Видовме како овие прашања
можат да предизвикаат чувствителна физичка, емотивна и политичка
штета врз поединците, како што е
случајот со антимуслиманскиот говор на омраза и дезинформациите
на Фејсбук и Ватсап, што придонесе
за геноцид во Мјанмар. Двосмисленост во упатствата за користење на
платформите и недостаток на споделени дефиниции, отвораат пат
за пристрасност во системите за
автоматско обележување, дигитална репресија од страна на властите
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овеќето од нас немаат целосен увид во потенцијалните
неправди, конфликти, угнетување или насилство што се случуваат во која било земја. Очи и уши на
публиката се граѓанските активисти
и новинарите, стои во текстот објавен од Светскиот економски форум.
Во текот на изминатата година,
сепак, бевме сведоци на невидено
ниво на цензура врз поединци, домородни заедници и ранливо население на социјалните медиуми и
други интернет платформи. Активистите и новинарите на овие платформи се повеќе се потиснуваат и
замолчуваат до степен да бидат речиси и невидливи.

Од почетокот на
пандемијата, видовме
ширење на интернет
ботови кои лајкуваат,
споделуваат и
коментираат на
објави што можат
да повикуваат на
говор на омраза, како
и да ги засилат веќе
постоечките

и цензура на активисти наместо на
вистинските сторители.
ТРИ ПРИНЦИПИ ЗА КРЕИРАЊЕ
НА ЕТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА
Врз основа на принципите за
Безбедност на интернет преку дизајн (SbD) од австралискиот комесар за е-безбедност (eSafety), развиени се три принципи преку обемна
консултација од засегнатите страни
со над 60 клучни групи.
Овие принципи може да се имплементираат на следниот начин:

ОДГОВОРНОСТ НА ДАВАТЕЛОТ
НА УСЛУГИ

БИЛТЕН

Товарот на безбедност никогаш
не треба да падне само на крајниот

корисник. Давателите на услуги можат да преземат превентивни чекори за да се осигурат дека нивните
услуги се со помала веројатност да
го олеснат или поттикнат незаконското и несоодветно однесување.

Принцип 2:
ОВЛАСТУВАЊЕ И АВТОНОМИЈА
НА КОРИСНИКОТ

Обезбедувањето на достоинството на корисниците е од централно значење.
Инклузивниот

20

Овие прашања можат
да предизвикаат
чувствителна физичка,
емотивна и политичка
штета врз поединците,
како што е случајот со
антимуслиманскиот
говор на омраза и
дезинформациите на
Фејсбук и Ватсап, што
придонесе за геноцид во
Мјанмар

дизајн и пристап треба да обезбеди
зајакнување и автономија на корисникот.

Принцип 3:
ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Транспарентноста и отчетноста
се главни алатки кога станува збор
за обезбедување на безбедноста
во интернет просторот. Тие не само
што обезбедуваат гаранции дека
услугите се во согласнот со она што
го поставиле како нивни безбедносни цели, туку исто така помагаат во едукација на корисниците за
чекорите што можат да ги преземат
во случај кога нивната безбедност е
нарушена.
Не е доволно само да се отстрани штетната содржина. Стапките на успех за отстранување на
содржина значат многу малку ако

ВОДИЧ за градење на дата - база
за истражувачко новинарство
1. Подгответе се
• Истражете ги документите од
кои ќе ги собирате податоците. Погледнете дали можете да препознаете какви било патерни; повторувачките имиња, податоци и бројки
ќе ви дадат индиции за тоа како
да ја структурирате вашата база на
податоци. На самиот почеток, проверувајте и гледајте интервјуа, репортажи и стории и анализирајте
различни случаи или приказни за да
најдете заеднички јазик. Можеби е
корисно да разговарате со експерти
кога сте во оваа фаза на истражување.
• Дефинирајте го аголот на
приказната. Многу е важно да се
прецизира кој период ќе го покриете. Кои случаи ќе бидат вклучени,
а кои не? - Дали ќе има ограничување на бројот на записи што ги
обработувате? - Ресурсите со кои
располагате - време, тим, средства,
технологија итн., ќе ви помогнат да
одговорите на овие прашања.

• Направете список со прашањата на кои сакате да одговорите за време на истрагата.
• Држете се до тимската работа која е од особено значење во
оваа почетна фаза.

2. Развој на базата
на податоци
• Започнуваме со дефинирање
на тоа што ќе биде запишано во табелата: случаи, личности, продукти,
настани, држави, трансакции, итн.
• Направете список со елементите што ќе помогнат да се идентификува секој запис: ова ќе бидат
вашите полиња (колони). На пример, ако секој ред е личност, тогаш
полињата може да бидат име, матичен број, возраст, локација, професија, итн.
• Дефинирајте клуч за секој запис. Идентификуваните броеви се
подобра идеја (кога се достапни)
отколку имињата. Можете, исто

така, да измислите кодови со комбинирање на два или три аспекти
што го прават секој запис уникатен.
Овој клуч ќе биде од суштинско
значење ако треба да вкрстите проверка меѓу две или повеќе групи на
податоци.
• Покрај полињата за идентификација, вклучете и други детали - обично кратки пасуси што ќе
бидат корисни за нарацијата - и
други за класификација, како оние
што се однесуваат на заедничките
карактеристики и кои воспоставуваат категории. На пример, може
да вклучите колона за „раса“ за да
анализирате дали постои шема на
расизам вклучена во одредена база
на податоци.
• Униформноста е најважна.
Значи, користете ги конфигурациите за валидација за да се осигурате
дека броевите се внесуваат како
броеви, датумите се во правилен
формат и категориите секогаш се
пишуваат на ист начин.
• Вклучете полиња за да ја

активистите се целосно цензурирани преку интернет, а и маргинализирани офлајн, и ако жртвите или
преживеаните сè уште треба да се
справат со социјалната, репутациската и психолошката траума што
е предизвикана од дигиталниот
насилник. Потребна нѝ е транспарентност во стапката на грешка за
погрешно отстранување на содржини. Потребна нѝ е дигиталната
репресија врз ранливото население
и потребно нѝ е сторителите на дигиталните неправди да одговараат
пред законот.
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Принцип 1:

Извештајот за
спроведување на
стандардите на
Фејсбук од јануари
до март оваа година
покажува дека биле
отстранети девет
милиони фотографии,
статуси, видеа за
кои се смета дека
се произлезени од
опасни организации.
Инстаграм избриша
429.000 парчиња
на терористичка
содржина и 6,3 милиони
парчиња содржина на
говор на омраза
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идентификувате секоја информација
и кој е оригиналниот извор (исто така,
хиперлинк до изворот). Ова ќе ви користи подоцна ако треба да проверите некој податок
• Обидете се да не претерувате
со бројот на полиња. Фокусирајте се
само на оние што ќе бидат релевантни за вашата истрага, како и за анализа на податоците.
• Осигурете се дека базата на податоци е лесна за користење за сите
вклучени во проектот, без оглед на
нивното IT познавање.

или каде може најлесно да погрешите, за да ги избегнете тие сценарија.
• Проценете ја сигурноста и релевантноста. Ако имате различни
извори кои кажуваат различни работи - што е вообичаено за бројки или
датуми - можеби ќе сакате да ги преместите информациите во колоната за детали каде што можете да ги
анализирате изјавите произволно да
одлучите кој ја зборува вистината.

се избегне удвојување.
• Ако треба да извлечете податоци од мрежа или пак од документи,
фокусирајте се на она што е најрелевантно за вашата истрага и што ќе го
одреди фокусот на вашите приказни.
• Ако податоците што ги имате
се обемни, размислете да ангажирате надворешен соработник или компанија да ги внесува документите во
базата на податоци.

4. Пополнете ја базата
на податоци

5. Проверка на факти

3. Тест, тест, тест

• Применете го она што го научивте во овој процес на тестирање за
да им дадете обука на репортерите
кои ќе ги собираат, внесуваат и анализираат информациите во базата на
податоци. Бидете сигурни дека сите
ги разбираат принципите на работа.
• Користете алатки за заедничко
складирање, така што пристапот да
не зависи само од една личност.
• Споделете ги податоците користејќи ги категориите што ги дефиниравте во фазата на дизајнирање,
така што правилата се јасни за тоа кој
каква информација собира и како да

• Изградба на базата на податоци е само прв чекор од истрагата.
Пред да ги анализирате податоците
и да извлечете заклучоци, треба да
ги потврдите со оригиналните извори, без оглед дали станува збор за
документи или за главните ликови во
сториите.
• Одлучете каков вид на проверка на факти ќе направите, што ќе
варира во зависност од обемот на вашиот проект. Можете да ги проверите сите записи со вкрстено упатување
кон нив со оригиналните документи
или можете да извршите проверки
на самото место, но тие треба да по-

• Тестирајте ја базата на податоци. Пополнете неколку записи за да
видите дали работи и да процените
дали ќе биде корисно за приказните
на кои во иднина би работеле. Добар
начин за да процените колку време
може да трае проектот: Измерете
и пресметајте го просечното време
што е потребно за да додадете нов
запис, ревизија и потоа да ги потврдите информациите.
• Направете список со „што ако“
за да ги анализирате можните пречки

криваат значителен број на записи во
базата на податоци. И во едното и во
другото сценарио, лицето кое ги разгледува податоците не треба да биде
некој што ги внесувал во базата.
• Што треба да се провери? Броеви, датуми и записи кои не ги исполнуваат критериумите.
• Две идеи за проверка на броевите: направете систем кој автоматски ќе ги сумира вкупните вредности,
споредете ги со оние во оригиналните документи и сортирајте ги податоците за да пронајдете грешки (бројки
кои се премногу големи или премногу мали ).
• Базата на податоци нема да
биде подготвена за употреба сè додека не мине низ: проверка на фактите, ревизија на податоци, неколку
средби со личните извори и правно
разгледување.

Софтвер
Како новинар, не треба да станете IT експерт за да работите на истражувачки проект со база на податоци. Наместо тоа, вклучете некој со
експертиза од оваа област.

Овој список на дигитални алатки
може да ви користи во работата:
Апликации за создавање на интернет форми што ќе им помогнат
на новинарите да ја пополнат базата
на податоци: Google Forms, Node.js,
Django или Flask.
Складирање на базата на податоци: MongoDB Atlas или Google
Firebase.
За структурирање и обработка
на податоци: Python (што може да
се поврзе со опциите за складирање
споменати погоре), PostgreSQL, ELK
Stack и Filemaker.
За извлекување на податоци и
конверзија на PDF: Wondershare Pdf
Converter Pro, основен конвертер на
Google Documents, iLovePDF, Smallpdf,
Tabula, Import.io.
Се разбира, секогаш можете да ги
преземете податоците од системот на
базата на податоци и да работите на
нив со Excel или Google Spreadsheets.

Конечни препораки
и совети
• Безбедноста е клучно прашање
во вакви типови на проекти. Затоа

користете шифрирана комуникација,
имајте копии на податоците и внимавајте на вашата лична безбедност.
• Научете како да користите
Excel, но, исто така, соработувајте со
научници за податоци и развивачи.
• Бидете свесни за инструментите што можат да ја олеснат работата:
алатки за пребарување на податоци,
интернет форми за пополнување на
базата на податоци, PDF конвертори,
скенирање со OCR (оптичко препознавање на карактери) и масивна обработка на текст.
• Бидејќи овие иницијативи обично бараат големи тимови, одлучете
кој ќе биде водач на проектот и кои
ќе бидат надворешни соработници.
• Методологијата и изворите дозволете да бидат транспарентни за
вашата публика, прикажете примерок од оригиналните документи од
вашата дата база. Тоа ќе ви помогне
да изградите доверба и да стекнете
кредибилитет.
• Објавете импресум и контакт
информации за читателите да можат
полесно да ве добијат, за прашање
или пак со сугестиија доколку постои
грешка во базата со информации.
Преземено од www.gijn.org
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„Ако криминалните групи работат здружени во мрежа, тогаш и ние
како новинари треба така да работиме“, рече Густаво Фалеирос, уредник
во „Пулицер Центар“ и коосновач на
ИнфоАмазонија, додека го модерираше разговорот за тоа како да се
испита корупцијата во Амазон.
Мрежното истражување, според
учесниците на состанокот, овозможува поголемо влијание на истрагите. Но, таквиот пристап,, исто така,
помага и за намалување на физичките, на правните, на личните, па дури
и дигиталните ризици, нагласи Емилија Диаз-Штрук, уредник во ИЦИЈ.
„Помислата и сознанието дека
не сме сами, како и соработката, се
промена во моделот на кој сега работиме на новинарски истраги и ни
помага да управуваме со различните
видови ризици со кои се соочуваме
на најдобар можен начин“, објасни
Диаз Штрук во своето обраќање на
панел сесијата посветена на човечките предизвици што се вклучени во
истрагите за корупција.
За време на состанокот беа реализирани над 15 активности во живо
како панел дискусии, анализа на ис-

потенцирана и важноста од сојузи
со институции и луѓе погодени
од корупција.
Како пример беше посоченa операцијата „Лава Јато“
или „Car Wash“ во Бразил, една
од најголемите против корупција во поновата историја на
Латинска Америка, при што како
клучна беше нотирана спрегата
на новинарството и судството.
„Пактот меѓу новинарството и
властите, всушност, е стратешки,
бидејќи постои истражувачко, кооперативно и колаборативно новинарство кое не само што креира вести,
туку и длабински извештаи со елементи кои служат за воспоставување
на линија за истрага што продолжува
со работа на судските институции.
Соработката со печатот во случајот
„Лава Јато“ беше од суштинско значење“, истакна Силвана Карион, адвокат за случајот „Лава Јато“.
Важноста на спрегата меѓу судството и новинарството беше нотирана и во истрагата за масовно протекување документи од „ФинЦЕН“,

Пенкалото,
тефтерот и „копање“
по архивски материјал се
елементи што веќе не се
доволни за денешниот, модерен,
истражувачки новинар
за изработка на успешна
истражувачка сторија. Па
така, познавање и користење
на дигиталните алатки се од
витално значење за пронаоѓање
на темите и проверка
на фактите
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нелегалното рударство и неповратната штета врз екосистемот што
се предизвикува, нагласија учесниците на панел дискусијата посветена на оваа проблематика.
Во тој контекст, тие споменаа
дека пристапот до податоци и сате-

„Ако
криминалните групи
работат здружени во мрежа,
тогаш и ние како новинари
треба така да работиме“, рече
Густаво Фалеирос, уредник во
литски слики е неопходен за из„Пулицер Центар“ и коосновач
вестување за заштитени природна ИнфоАмазонија, додека го
ни резервоари, во оддалечени
области со високо ниво на ризик
модерираше разговорот за тоа
поради присуство на криминалкако да се испита
ни групи или на голема територија
корупцијата
како што е Амазон. Со оглед на нево Амазон
пристапноста или тешкотијата да се

БИЛТЕН

овинари од Латинска Амери- тражувачки стории, анализа на мето- американската агенција за борба
ка, заедно со колеги од уште дологии, сесии за употреба на алатки против перење пари, финансирање
неколку континенти, се обеди- и специјализирани работилници.
на тероризам, затајување на економнија во борбата против корупцијата.
ски санкции и други финансиски малГлавни заклучоци од четиридневниот НОВИНАРСТВОТО И ИНСТИТУЦИИТЕ
верзации, што служеше како основа
настан на кој учествуваа е дека им- КАКО КЛУЧНА СПРЕГА НА СОРАБОТКА
за нови судски истраги. На овој слупакт е можен само преку меѓусебна
чај работеа преку 400 новинари од 88
На состанокот не се дискутира- земји.
соработка и работа во мрежа, се вели
во текстот што е објавен на порталот. ше само за придобивките од сора„Првиот состанок за новинар- ботката меѓу новинарите, туку беше ПОТРЕБНО Е ПОВЕЌЕ ОД
ПЕНКАЛО И ТЕФТЕР
ството во Латинска Америка“ беше
организиран од перуанскиот медиПенкалото, тефтерот и „копање“
ум Конвока.пе и Ескуела Конвока, во
по
архивски
материјал се елементи
соработка со различни организаМрежното
што веќе не се доволни за денешниции и независни новинари, како
истражување, според
от, модерен, истражувачки новинар
што се „Глобалната мрежа за
за изработка на успешна истражуучесниците на состанокот,
истражувачко
новинарство“
(ГИЈН), „Пулицер Центар“,
овозможува поголемо влијание на вачка сторија. Па така, познавање
и користење на дигиталните
„Меѓународниот конзорциум
истрагите. Но, таквиот пристап,,
алатки се од витално значење за
на истражувачки новинари“
исто така, помага и за намалување пронаоѓање на темите и провер(ИЦИЈ), „OЦЦРП“ и „Гугл њуз
ка на фактите.
на физичките, на правните, на
лабораторија“.
Пример за обемот, за релеТемата што се повторуличните, па дури и дигиталните
вантноста на новите технологии
ваше во секоја од панел дисризици, нагласи Емилија
и за нивното значење и улога во
кусиите беше важноста од
рамки на новинарството беше поДиаз-Штрук, уредник
соработка меѓу новинарите,
сочен во истрагите на проблеми од
надминување на суетата и потрево ИЦИЈ
еколошка природа, поврзани со
бата од истакнување на индивидунезаконски активности, како
алци.

стигне до такви места, сателитските
слики им овозможуваат на новинарите да добијат информации и реална
слика за минатото и за сегашноста и
да направат споредба за да можат да
ја проценат штетата што е претрпена.
Но, употребата на технологија
во новинарството, сепак, многупати
се покажа дека може да биде скапа.
Алваро Жустен, развивач на бразилската асоцијација на истражувачко
новинарство „Абраџи“, истакна дека
технологијата има тенденција да
биде поскапа од самата новинарска
работа.
Преземено од:
www.latamjournalismreview.org
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Оваа апликација ја прави мобилната видео
монтажа едноставна дури и за почетници и истовремено ви дозволува да користите голем број
на видео филтри, транзиции и аудио монтажа.
Создавање на видео со пет сцени е лесно:
ги додавате видеата што веќе сте ги снимиле со
вашиот мобилен телефон или, пак, снимате директно од апликацијата.
Се разбира, можете да додадете и текст на
видеото, да го забавите или забрзате или пак да
анимирате движење на фотографии, за да изгле-

3

Оваа апликација ви дозволува да
поврзете повеќе луѓе од различни
места во светот и заеднички да снимате и монтирате видео во исто време.
За новинари, ова може да биде корисно доколку сакаат да известуваат
за некој голем настан (на пример протести) од различни агли и локации.
На публиката можат да ѝ го доловат
настанот многу пореално, со контраст
и споредба низ различните локации.
За да можете да откриете што
другите работат на апликацијата, потребно е да ги вклучите локациските
сервиси на вашиот уред.
Откако ќе го снимите вашето
видео, можете на истото да додадете филтри и аудио, како и одредени
хаштази и коментари пред да го споделите со светот.

БИЛТЕН

нимањето и монтирањето на видео не значи дека
секогаш мора да се прави
само со професионални видеокамери или некој многу скап
софтвер. Во прилог пет бесплатни апликации кои ќе ви помогнат да започнете со мобилно
новинарство.
Снимањето и монтирање на
видео содржини на мобилен телефон или таблет не значи дека
материјалот ќе биде со слаб квалитет, но, сепак, потребен ви е
софтвер за видео материјалот да
го донесете до финален видео
продукт, подготвен за објавување, пишува Мадалина Чиобану за порталот www.journalism.
co.uk.
Мобилното новинарство е
особено корисно кога известувате од далечни, слабо достапни
локации или доколку се најдете
директно на местото на случување на некој важен настан.
Во моментот постојат голем
број на апликации за видео монтажа, во прилог ќе ви претставиме пет бесплатни кои можете
да ги користите веднаш.

Уреди: iOS,
Android, Windows

Magisto

Мобилното новинарство е особено корисно кога
известувате од далечни, слабо достапни локации
или доколку се најдете директно на местото на
случување на некој важен настан

даат поинтерактивни. Можете и да гледате што
имаат направено други корисници преку апликацијата, доколку ви е потребна инспирација, а последното ажурирање на апликацијата ви дозволува да внесете и видеа снимени преку Снепчет
(Snapchat).
Единствената негативна страна на апликацијата е тоа што бара 1GB слободен простор на
вашиот уред за да функционира оптимално, така
што осигурајте се дека имате доволно простор,
за да не ви падне апликацијата на сред работење.

Уреди: iOS

2
Directr

С

бесплатни апликации за видео монтирање
кои можат да ги користат новинарите

Vyclone

Оваа апликација воведува нов елемент во видео монтажата - организација на сцени (storyboard).
Можете да снимите или прикачите бесконечен број на
видео сцени од било која должина - меѓутоа апликацијата ќе ви даде совети и насоки за најдоброто времетраење
на едно видео, каде да скратите дел и каде да додадете
текст.
Постои и можност за снимање на оф-тон аудио парче
или тонско парче, како и додавање на музика, текст или
анимации.
За да го користите сервисот и да имате пристап до сите
алатки и сцени, мора да се регистрирате на апликацијата.

Уреди: iOS

4

Магисто ви дозволува да снимате
или користите веќе снимени видео и
фотоматеријали, но апликацијата промовира споделување на минимум 15
секунди видео, пет фотографии или
спој од двете.
Откако ќе ги прикачите вашите
материјали, можете да одберете стил
на видео монтажа од преддефинирана листа, да додадете аудио песна, насловен текст и готови сте со процесот.
Стиловите за видео монтажа
вклучуваат одредени специјални елементи, па така „storyteller“ опцијата ќе
ви предложи да прикачите видео со
директно обраќање во камера, но од
друга страна во „adventure sports“, опцијата автоматски ќе искористи нагли
и брзи транзиции, комбинирани со
забавување на снимката на клучни моменти во видеото.
Доколку не сте среќни со финалниот видео продукт, можете да се
вратите назад и да промените одредени делови што не ви се допаѓаат,
наместо да го почнете целиот процес
од почеток. Ова е доста добра опција
доколку сте испуштиле некое видео
и сакате да го додадете подоцна.

Уреди: iOS, Android
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Апликацијата е многу
едноставна и директна, а по
дизајнот многу потсетува на
Final Cut Pro, што е доста корисно ако сте навикнати на
таа програма.
Кога ќе ја отворите апликацијата, ќе ви даде можност
веднаш да почнете со снимање или пак да прикачите
веќе снимен материјал. Потоа ќе можете да додавате
анимации и ефекти на секое
видео парче.
Апликацијата доаѓа и со
доста обемна аудио библиотека која ќе можете да ја користите, но се разбира, можете да додадете и ваше аудио
парче, без разлика дали е тоа
аудио нарација или музика.
Исто така, можете да додавате и транзиции, да ја подесувате нивната должина
и да анимирате движење на
фотографии. Откако ќе завршите со сите подесувања,
можете да го погледнете
финалното видео, заедно со
лента на која се прикажуваат
сите аплицирани ефекти во
дадена секунда, па така, можете да го проверите и менувате видеото пред да го
експортирате и споделите
со светот.

Уреди: iOS

