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Хонорарни договори, ниски пла-
та, отсуство на практична настава за 
време на студиите по новинарство-
то се едни од главните причини по-
ради кои младите новинари во ре-
дакција во Македонија можат да се 
избројат на една рака.

„Многумина велат новинар си 
и додека спиеш, треба да бидеш 

Младите новинари 
дефицитарен кадар, 

но платите 
никако да 
им пораснат
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достапен 24/7. Ова е една од 
причините поради која одреден број 
на студенти се откажуваат од студи-
ите. Како втора причина се појавуваат 
ниските плати и хонорари. Она што го 
гледаме на малите екрани или пак го 
читаме на одредени портали изгледа 
забавно, но оваа професија бара голе-
ма посветеност и одговорност“ рас-
кажува новинарката Стефани Манева 
која од неодамна заплива во новинар-
ските води. 

Таа додава и дека факултетот не ја 
подготвил за работа на терен.  

„Голем број од редовните предме-
ти се поврзани со право и економија 
додека изборните предмети се повр-
зани со професијата новинарство, на 
пример тв новинарство, радио но-
винарство, етика во новинарството 
и така натаму. Според мене треба 

„Праксата ја 
стекнуваме на 

првото работно 
место. Таму пак, се 

случува колегите да се 
оптоварени со работа 
и да немаат време да 

работат со тебе, а 
очекуваат да знаеш 

како да работиш и во 
такви моменти мораш 

сам да се снајдеш".

Стефани Манева

Кристина Ивановска

Според анкетите 
и анализите кои 

Самостојниот синдикат 
на новинари и медиумски 

работници (ССНМ) ги 
спроведува секоја година 
земањето на плата под 

просечната  останува 
непроменет проблем за 

младите новинари
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да биде обратно и повеќе избор-
ни предмети да бидат редовни, со 
повеќе вежби и предавања,“ смета 
Манева. 

За тоа дека неформалното об-
разование не е доволно за да се 
чувствуваш обучен за работа се 
надоврзува и Кристина Ивановска, 
млада новинарка од агенцијата 
МИА. 

„Праксата ја стекнуваме на пр-
вото работно место. Таму пак, се 
случува колегите да се оптоварени 
со работа и да немаат време да ра-
ботат со тебе, а очекуваат да знаеш 
како да работиш и во такви момен-
ти мораш сам да се снајдеш. Јас за 
среќа имав одлични ментори, кои 
максимално се посветија да ме на-

учат на основите. Како еден од про-
блемите со кои се соочуваме ние 
младите новинари е тоа што на по-
четокот сме анонимни во тој нови-
нарски свет и немаме контакти, па 
многу е тешко некогаш да се дојде 
до изјава или до некоја информа-
ција што ти е потребна,“ потенцира 
Ивановска. 

Но, според неа младите новина-
ри и покрај малите плати, не го из-
губиле ентзијазмот. 

 „Ќе запознаеш многу луѓе, ќе 
напишеш стории што ќе имаат го-
лемо влијание врз општеството, а 
на крајот од денот ти носи лична 
сатисфакција бидејќи си успеал да 
направиш некаква промена,“ вели 
Ивановска. 

СТУДИИТЕ ПО НОВИНАРСТВО 
ПОМАЛКУ ПРИВЛЕЧНИ ОД ПОРАНО

Според податоците на Минис-
терството за образование и наука 
на трите државни универзитети, 
лани се запишале само 26 студенти 
по новинарство. Пред седум години 
имало 59. Трендот на намалување 
на интересот за упис на студиите 
во Скопје, Штип и Тетово е ист во 
последните 15 години, ако се земат 
во предвид бројките од над 100 за-
пишани студенти, само на Правни-
от факултет „Јустинијан Први“ пред 
речиси две децении. 

Игор Стојанов, главен и одгово-
рен уредник во одделот за радио и 

Фото: З. Делчев

Како еден од проблемите 
со кои се соочуват младите 

новинари е тоа што на 
почетокот се анонимни во 

тој новинарски свет и немаат 
контакти, па многу е тешко 
некогаш да се дојде до изјава 
или до некоја информација 

што им е потребна
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ТВ на Универзитетот „Гоце Делчев“ 
вели дека кога се отворила кате-
драта по новинарство имало 24 сту-
денти, за да сега после десет годи-
ни бројката опадне на само четири. 
Според Стојанов, една од многуте 
причини е драстичниот пад на ква-

литетот на медиумски содржини 
во Македонија, недостаток на ме-
диумски куќи кои функционираат 
во источна Македонија и нивната 
финансиска состојба, силната пар-
тизираност и политизираност на 
македонското општество.

„Универзитетите, како општест-
вено одговорни институции, мораат 
да се грижат за создавање на нео-
пходните кадри за демократскиот 
развој, а не да ги занемаруваат овие 
студиски програми. Занемарување-
то на овие студиски програми е 
уште од времето кога јас бев сту-
дент, па се до денес. Морам да по-
сочам во овој дел дека е евидентен 
и недостатокот на литература која 
би се користела во академската 
заедница. Литература не е достап-
на на македонски јазик“, објаснува 
Стојанов.

 
ПОЛОЖБАТА НА МЛАДИТЕ 
НОВИНАРИ ВО РЕГИОНОТ 
„ПРЕСЛИКАНА“ ОД МАКЕДОНИЈА

Сања Петров од Врање, уред-
ничка на српскиот портал „Слобод-
на Реч“, вели дека постои голема 
разлика во условите на работа на 
младите новинари кои работат во 
Белград каде што се наоѓаат голе-
мите медиуми, или си дописник 
или новинари кои работат во лока-
лен медиум.

Уште една слаба алка во нови-
нарството во Србија, вели таа, е ло-
шиот квалитет на образованието, 
па по завршувањето на студиите 
најкорисните работи за професија-
та новинарите ги учат преку нефор-
малното образование, посетувајќи 
работилници и курсеви. 

„Како дописник заработуваш 
колку што ќе можеш да постигнеш 
да сработиш, но сумата која ја ис-
плаќаат по текст не е висока. Исто 

така е многу тешко и да дојдеш до 
таа дописничка позиција како млад 
новинар, повозрасните колеги веќе 
меѓусебно си ги поделиле работ-
ните места. Не знам колкава плата 
земаат новинарите во Белград или 
во Ниш, но ние имавме неодамна 
едно истражување што вели дека 
новинар во Врање има 330 евра ме-
сечна плата. Со тие пари не може да 
се живее“, вели Петров.

Ситуацијата е слична и во со-
седна Албанија. Новинарката Мел-
сена Дангли вели дека кај нив меди-
умските работници се уште земаат 
плата „на рака“. 

„Младите новинари се соочу-
ваат со многу потешкотии затоа 

што е тешко да се има пристап до 
изворите, особено кога некој пишу-
ва за црна хроника или политика. 
Платите се на ниско ниво и дел од 
сопствениците платата ја даваат во 
кеш. Исто така, постои уште еден 
предизвик поврзан со слободата на 
говорот, треба да ја следите уреду-
вачката политика која е креирана од 
газдата и не можете да објавувате 
теми кои се косат со неа“, објаснува 
Дангли.

Според анкетите и анализите 
кои Самостојниот синдикат на но-
винари и медиумски работници 
(ССНМ) ги спроведува секоја година 
земањето на плата под просечната  
останува непроменет проблем за 
младите новинари, што е уште еден 
фактор што ги демотивира и одвра-
тува од ова професија,  па неретко 
новинарството е само мост кој ги 
носи до професијата односи со јав-
ност во државниот или приватниот 
сектор. 

Дополнително младите нови-
нари во анкетите на ССНМ досега 
укажаа дека дел од медиумите не 
се транспарентни кога станува збор 
за огласи, избор и селекција на нови 
кадри.

„Универзитетите, како општествено 
одговорни институции, мораат да се грижат 

за создавање на неопходните кадри за 
демократскиот развој, а не да ги занемаруваат 

овие студиски програми. Занемарувањето на 
овие студиски програми е уште од времето 

кога јас бев студент, па се до денес“

Игор Стојанов

Сања Петров

Мелсена Дангли
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Подготви: Дајана Лазаревска

Во време на светска пандемија и 
брз проток на (не)проверени инфор-
мации на интернет, како младите 
новинари и медумски работници се 
соочуваат  со предизвиците? Дали 
имаат финансиски поткрепа за 
справување со ценовните шокови 
покренати од енергетската криза во 

државата? Зошто секој втор млад 
новинар сака да ја напушти профе-
сијата. Во анкетата на ССНМ спро-
ведена во октомври 2021 година, 
новинарите беа прашани за различ-
ни фактори кои влијаат на нивната 
работа. Во анкетата на која одгово-
рија 150 новинари и медиумски ра-
ботници, 51,7% oд анкетираните се 
на возраст од 18 до 35 години.

Со плата под 
просекот, 
половина 
од младите

Половина од анкетираните 
54,5 би ја напуштиле 

професијата ако им се укаже 
прилика

72,7 % од младите новинати 
немаат ментор кога 

започнувата да работат.
62 проценти од новинарите 
на возраст од 18-35 години 
земаат плата пониска од 

просечната 

А
Н
К
Е
Т
А

новинари 
сакаат да си 
заминат од 
професијата

МЛАДИТЕ НОВИНАРИ НАЈПРИСУРНИ 
НА ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ

Иако интернетот денес се’ по-
веќе го завзема приматот на главен 
извор на информации, сепак доми-
нантен медиум во кој младите рабо-
тат е телевизијата, односно 51,9% 
од анкетираните. Втор по застапе-
ност е токму интернет просторот 
каде 40% од младите новинари ра-
ботат во интернет портал. Само 6% 
од анкетираните работат во радио 
додека само еден од анкетираните 
работи во печатен медиум.

Младите од 18 до 35 години ге-
нерално работат како новинари со 
полно работно време или 63,6 % 
од анкетираните. Според анкетата 
на ССНМ, има значително поголем 
број на млади уредници одколку 
дописници. Деветмина од анкети-
раните  одговориле дека работат 
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Вид на медиуми каде работат младите

како уредници во медиум, додека 
само еден од нив работи како до-
писник за национални и меѓуна-
родни медиуми. 18% од младите 
медиумски работници работат како 
сниматели, монтажери, фоторепо-
рери и режисери. 

ГОЛЕМ ПРОЦЕНТ НА МЛАДИТЕ НОВИ-
НАРИ НЕ СТУДИРАЛЕ НОВИНАРСТВО

Поголемата достапност до об-
разование на младите генерации 
се пресликува и во резултатите на 
анкетата каде 79% од младите ме-
диумски работници имаат високо 
образование, а само 3,8% од нив се 

со вишо односно 16,8% со средно 
образование. 

Најголем дел од младите нови-
нари имаат високо или вишо обра-
зование во областа на новинарстово 
односно 58,5%. Сепак високи 41,5 
% од анкетитраните студирале на 
различни факултети со што се по-
кажува дека работата во медиумите 
е привлечна и за младата популација 
од другите области.

Младите новинари на почетоци-
те на својата кариера немале ментор-
ство од поискусните колеги. Дури 
72,7 % од анкетираните одговориле 
дека немале назначен ментор кои би 
ги вовел во работните обврски. Иако 
сопствениците и уредниците дозво-
луваат отсуство од работа за обуки, 
во најголем процент професионал-

ното надградување останува задача 
на самите млади. Па така, 56% од 
анкетираните одговориле дека сами 
се снаоѓаат во пронаоѓање на допол-
нително неформално образование.    

62 ПРОЦЕНТИ ОД МЛАДИТЕ 
НОВИНАРИ ИМААТ ПЛАТА 
ПОД ПРОСЕЧНАТА

Просечната месечна исплатена 
нето-плата на државно ниво според 
податоците на Државниот завод 
за статистика, во септември 2021 
година, изнесувала 28.869 денари. 
Но платата на најголем дел од мла-
дите новинари, според анкетата на 
ССНМ, не ја достигнува оваа цифра. 
6 % од анкетираните млади новина-
ри одговориле дека земаат помалку 
од 25.000 денари, а дури 27% од нив 
се платени помеѓу 15.000 и 20.000 
денари.  Останатите 12,9 % одгово-
риле дека нивната плата е од 25.000 

Работна позиција на малдите новинари во медиумите

Проценти на високо и вишо образование во областа на новинарството
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до 30.000 денари, односно 24,6% 
дека имаат плата повисока од 30 
000 денари.

“Плата на први” е синтагма која 
за најголем дел од младите нови-
нари за жал не важи, односно 66 % 
од анкетираните одговориле дека 
платата jа добиваат до 15-ти во ме-
сецот. Само 26% рекле дека ја зема-
ат платата на први, додека тројца 
испитаници рекле дека платата им 
доцни односно дека истата ја зема-
ат секој месец на различен датум. 
Ваквите трендови на исплаќање на 
новинарскиот труд ги прават 61% од 
младите новинари воглавно незадо-
волни од примањата.  

За да ја изработат својата плата, 
74%  од младите новинари одгово-
риле дека во просек работат по 40 
часа неделно и на 62% од нив им е 
регистирано работното време.

Статусот на младите во меди-
умите доминантно е вработен/а на 
неопределено време односно 50,6 
% додека само 32,4 % од младите 
се вработени на определено време. 
Останатите 14% односно 2,5% рабо-
тат хонорарно во еден, односно по-
веќе медиуми.

НОВИТЕ ГЕНЕРАЦИИ ВО БОРБАТА 
ПРОТИВ ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

Во новото динамично време 
каде најголем ден од информациите 
се добиваат преку интернет и каде 
генерално не постои регулативна 
рамка која ја гарантира точноста, 
младите новинари според одгово-
рите на анкетата, се поставуваат 
како филтер пред конечното објаву-
вање. Дури 97% од анкетираните 

новинари до 35 години одговориле 
дека не се соочиле со ситуација во 
која свесно пласирале дезинформа-
ција со цел зголемување на популар-
носта на нивниот медиум. Оние кои 
имале такво искуство, одговориле 
дека иницијативата за пласирање на 
таква вест доаѓала од уредникот. 

МЛАДИТЕ НОВИНАРИ 
НЕ СЕ ИМУНИ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ 
ОД ПАНДЕМИЈАТА

Како и во сите области на на-
шето живеење и работење, ниту 
новинарството не беше отпорно 
на промените кои ги потикна Ко-
вид 19 кризата. 65 % од младите 
анкетирани новинари и медиумски 
работници одговорија дека извес-
тувањето за време на пандемијата 

имало влијание врз нивното мен-
тално здравје. Стрес, анксиозност и 
страв по сопственото здравје се нај-
честите описи за тоа како се чувсту-
вале  младите новинари за време на 
извршување на работните обврски 
во пандемски околности. 

“ Лошите слики што ги гледаме 
на екран или на некој сајт не влијаат 
ни малку исто кога ги гледате пред 
ваши очи .Тоа не се заборава!” - е 
една од изјавите на новинарите .

Пандемијата влијае и на другите 
медиумски работници кои на терен 
одблиску се соочуваат со вирусот 
и во најголем дел не се чувстуваат 
заштитени од ризикот за можна за-

раза при извршување на работните 
задачи. Дур 63.6% од анкетираните 
одговориле дека работодавеците 
немаат обезбедено осигурување во 
случај на повреда на работното ме-
сто.

“Страв да не се заразам бидејќи 
нема никогаш реално решение за 
нас снимателите. Премногу тесни 
простории и слично.” - коментар на 
еден од снимателите на терен.

Сите овие фактори придонесу-
ваат се’ повеќе младите новинари и 
медиумски работници да размислу-
ваат за алтернативна замена за 
својата професија. 54,5% од младите 
новинари одговориле дека доколку 
им се укаже прилика би ги напушти-
ле медиумите.

Фото: Pixabay

Поголем дел од малдите би ја напуштиле професијата доколку се ука-
же прилика
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За студентите по 
новинарство онлајн 
ВОЗНЕМИРУВАЊЕТО 
е главен проблем 
во професијата  

ИСКУСТВАТА СО КОИ СЕ СООЧУВААТ УЧЕНИЦИТЕ ПО НОВИНАРСТВО ВО ПОЧЕТОЦИТЕ НА НИВНИТЕ КАРИЕРИ 

Шери Лианг (21), апсолвентка 
на Универзитетот во Џорџија, 
посветува големо внимание 

на профилите на нејзиниот училишен 
весник „Црвено&Црно“ (The Red & Black) 
на социјалните мрежи. За време на пан-
демијата, таа видела низа навредливи 
одговори на постови за протестите за 
вирусот и за расната правда.

„Повеќето коментари со омраза на 
Твитер доаѓаат од луѓе со псевдоними, 
луѓе без вистински имиња и луѓе без 
вистински профилни слики. Но, ако на-
вистина размислувате така, тоа е грдо. 
Луѓето ги „спуштаат“ студентите нови-
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ИСКУСТВАТА СО КОИ СЕ СООЧУВААТ УЧЕНИЦИТЕ ПО НОВИНАРСТВО ВО ПОЧЕТОЦИТЕ НА НИВНИТЕ КАРИЕРИ 

Новинарите од сите возрасти 
се соочија со онлајн напади и 

вознемирувања во последните 
години , пренесува „Teen Vogue“.  

Во истражувањето од 2019 
година со кое беа опфатени 

115 новинари, Комитетот за 
заштита на новинарите откри 

дека 85 отсто веруваат дека 
нивната работа е помалку 

безбедна во изминатите пет 
години, а помалку од пола 

добиле можност за обука за 
безбедност

Шери Лианг (21), апсолвентка 
на Универзитетот во Џорџија, 
посветува големо внимание 

на профилите на нејзиниот училишен 
весник „Црвено&Црно“ (The Red & Black) 
на социјалните мрежи. За време на пан-
демијата, таа видела низа навредливи 
одговори на постови за протестите за 
вирусот и за расната правда.

„Повеќето коментари со омраза на 
Твитер доаѓаат од луѓе со псевдоними, 
луѓе без вистински имиња и луѓе без 
вистински профилни слики. Но, ако на-
вистина размислувате така, тоа е грдо. 
Луѓето ги „спуштаат“ студентите нови-

нари кои штотуку почнуваат и го учат 
занаетот“, изјави Лианг за „Tин Вог“ 
(Teen Vogue).

Новинарите од сите возрасти се 
соочија со онлајн напади и вознеми-
рувања во последните години. Во ис-
тражувањето од 2019 година со кое 
беа опфатени 115 новинари, Комитетот 
за заштита на новинарите откри дека 
85 отсто веруваат дека нивната карие-
ра станала помалку безбедна во изми-
натите пет години, а помалку од пола 
добиле можност за обука за безбед-
ност. Вознемирувањето преку интернет 
беше прогласено за најголема закана, 

а повеќе од 70 отсто од испитаници-
те рекоа дека доживеале безбедносни 
проблеми или закани.

За многу млади новинари, работата 
за колеџ весник претставува премосту-
вачки искуство за она што подоцна сле-
дува во нивните кариери. Студентите 
посетуваат курсеви за известување или 
добиваат практична обука за да созда-
дат текстови за нивните врсници и јав-
носта.

За време на пандемијата, кадрите 
на колеџ весниците беа зафатени со 
објавување на вести. Често работејќи 
од далечина и со ограничени ресурси, 

https://www.teenvogue.com/story/journalist-harassment-students
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студентските репортери ги инфор-
мираа своите заедници за широк 
опсег на теми, вклучувајќи ги и 
плановите за повторно отворање 
на училиштата и за изборите во 
2020 година. Тие добија и лавина 
од навредливи коментари, особено 
на социјалните мрежи.

„Стана прифатливо да се збо-
рува со новинарите на одредени 
начини и да се вознемируваат како 
дел од политичкиот дискурс“, вели 
Рејчел Леинганг, победничка на 
иницијативата за локални вести 
„Сабстек“ (Substack).

Овој вид на упорно таргети-
рање принуди многу новинари да ја 
преиспитаат идејата за пишување 
и објава на статија или целосно да 
ја напуштат индустријата. Запла-
шувањето може да биде особено 
штетно за младите и неискусни но-
винари кои ја губат самодовербата 
и се преиспитуваат себеси.

Во објава на нејзиниот личен 
Твитер, Леинганг напиша дека учи-
лиштата за новинарство треба да 
ги научат студентите како да се 
справуваат со вознемирувањето 
што е преточено како повратна ин-
формација. 

„Единствен начин на кој ова се 

дискутира е меѓу оние кои редовно 
се соочуваат со тоа, каде што сите 
ги споделуваме нашите стратегии 
за тоа како управуваме со него, од 
исклучување на звукот, до известу-
вање, до бришење апликации. Вре-
мето и просторот што ги одзема е 
повеќе отколку што некогаш оче-
кував“, додава таа.

Дигиталното вознемирување е 
широко распространето и поттик-
нато е од леснотијата да се лобира 
со анонимни навреди, политичка 
поларизација и личности од висок 
профил како Доналд Трамп кои по-
стојано поттикнуваат недоверба 

кон медиумите. Леинганг вели дека 
омаловажувањето што го добива 
нема многу врска со содржината на 
нејзините написи. Во една објава за 
ѓевреци, навидум неутрална тема, 
еден читател ѝ рекол дека изгледа 
како личност која јадела премногу 
од нив, вели Леинганг.

„Луѓето се чувствуваат охраб-
рени кога не мора да погледнат 
некого во очи и да видат каков ќе 
биде одговорот на нивното возне-

мирување. Во последните години 
дојде до точка до која, да не беше 
дел од мојата кариера, мислам 
дека воопшто немаше да бидам на 
социјалните мрежи“, вели Леинганг

Искуството на Леинганг е 
слично со она на писателката Лиз 
Ленц, која раскажа за онлајн мал-
третирањето со кое се соочила 
при известување за пратеничките 
групи во Ајова во 2016 година и во-
дењето на профил на водителот на 
„Фокс Њуз“, Такер Карлсон во 2018 
година.

„Постојано гледам на интернет 
дека новинарите, особено жените 

и обоените новинари, честопати 
мора да се справуваат со вознеми-
рување“, изјави Татјана Танданпо-
ли, студент на Универзитетот во 
Њујорк, за „Тин Вог“.

Откако напишала текст за ра-
сизмот, искуство што го доживеала 
како студентка во нејзиниот роден 
град Пикерингтон, Охајо, на 21-го-
дишната Танданполи ѝ било кажа-
но да се врати во школото за нови-
нарство, што го сфатила иронично. 
Таа, секако, го отфрлила тоа, но на 
почетокот почувствувала мака од 
неверувањето и страв. 

„Не дека не очекував ништо од 
тоа. Едноставно мина толку долго 
време откако приказната излезе на 
виделина. Навистина седев и раз-
мислував, но сфатив дека не е до-
волно и продолжив понатаму“, вели 
Танданполи.

Танданполи научи техники за из-
вестување и пишување на стории за 
луѓе со боја. Но, вели, добила малку 
обука за да се соочи со реакцијата 
што може да произлезе од тоа. 

„Луѓето дефинитивно случајно 
зборуваа за вознемирување на ча-
совите, но не можам да кажам дека 
бев подготвена за тоа“, се сеќава 
Танданполи. 

Не е корисен совет да ви се 
каже да имате „дебела кожа“ или 
„цицајте ја“, особено за учениците 
со помало искуство. Сара Николс, 
претседателка на Асоцијацијата на 
новинарска едукација, ги потсетува 
нејзините средношколски новинари 

 Упорно таргетирање 
принуди многу новинари да 
ја преиспитаат идејата 
за пишување и објава на 
статија или целосно да ја 
напуштат индустријата. 
Заплашувањето може 
да биде особено 
штетно за младите 
и неискусни новинари 
кои ја губат 
самодовербата и 
се преиспитуваат 
себеси

Дигиталното вознемирување е широко 
распространето и поттикнато е од леснотијата 

да се лобира со анонимни навреди, политичка 
поларизација и личности од висок профил како 

Доналд Трамп кои постојано поттикнуваат 
недоверба кон медиумите
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 Упорно таргетирање 
принуди многу новинари да 
ја преиспитаат идејата 
за пишување и објава на 
статија или целосно да ја 
напуштат индустријата. 
Заплашувањето може 
да биде особено 
штетно за младите 
и неискусни новинари 
кои ја губат 
самодовербата и 
се преиспитуваат 
себеси

да одговорат професионално, ако, 
се разбира, одлучат да одговорат. 
Кога троловите ги нагризуваат 
нејзините ученици, таа ги прашува 
„дали сакаат да постават стандар-
ди на заедницата со отстранување 
на коментарите со омраза или со 
пишување на објаснувања“.

„Секоја новинарска програма и 
студентски медиум треба да има 
компонента од обуката во која тоа 
некако се очекува или да се знае 
како може да изгледа вознемиру-
вањето. Многу поважно е да зна-
ете како да одговорите, иако по-
некогаш и одговорот не одговара“, 
вели Николс. 

Николс препорачува програ-
мите за обука да се фокусираат на 
етиката и на социјалните и емо-
ционални оптоварувања на нови-
нарите. 

„Кога е нешто правилно да се 
одговори и кога е правилно нешто 
да се напушти, затоа што со тоа го 
правам мојот медиум да изгледа 
лошо, а ние самите се оштетува-
ме што се вклучуваме во тоа“ вели 
Николс.

Вајат Мајскоу, уредник на 
весникот „Стеј прес“ (State press) 
на Државниот универзитет во 
Аризона, признава дека нови-
нарите секогаш ќе наидуваат на 
незадоволни читатели, особено 
кога известуваат за контроверз-
ни теми или моќни институции. 
Студентите новинари се обучува-
ат да пишуваат одговорни стории 
кои ги бараат луѓето, дури и ако 
тоа предизвика незадоволство 
кај читателите. Но, 20-годишно-
то момче, на пример, сака повеќе 
практични совети од обуката за 
справување со критичарите и тро-
ловите, во ситуација кога од сту-
дентите новинари се очекува да 
ја бранат својата работа и себеси 
пред читателите.

„Како се справувате со возне-
мирувањето на социјалните мре-
жи? - Можете да блокирате луѓе, 
но кога тоа се случува ден за ден, 
не знам што би направиле. Сека-
ко тоа треба да се научи на основ-
ните часови за известување дека 
овие работи можат да се случат“, 
вели Мајскоу. 

Фото: Freepik
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ПЕЧАТЕНОТО 
новинарство не умирa, 
туку се менува 

Според истражувачкиот центар „Пју“, 
вкупниот број на вработени во редакцијата кои работат во дигиталниот 

сектор се зголемил од 13.470 во 2018 година на 16.090 во 2019 година 
и на 18.030 во 2020 година 

Наспроти ова, според истражувачкиот центар „Пју“, вкупниот број на вработени 
во редакцијата кои работат во секторот весници постојано се намалува од 2008 

година - од 71.070 во 2008 година на 30.820 во 2020 година
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Наспроти ова, според истражувачкиот центар „Пју“, вкупниот број на вработени 
во редакцијата кои работат во секторот весници постојано се намалува од 2008 

година - од 71.070 во 2008 година на 30.820 во 2020 година

КОЛУМНА 
НА КЕРСИ ХЕРЕЛ, 

МЕНАЏЕР НА 
ДИГИТАЛНОТО 

ИЗДАНИЕ НА
THE DAILY 

IOWAN

https://dailyiowan.com/2021/10/31/opinion-print-journalism-isnt-dying-its-evolving/
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Како што социјалните меди-
уми и интернетот стануваат 
примарен начин за хранење 

на луѓето со вести и информации, 
така и весниците мораа да се прис-
пособат на својата публика.

Ништо не се споредува со чув-
ството да се земе примерок од 
вашиот локален весник од киоск 
низ градот. Превитканоста на хар-
тијата меѓу прстите и остатоците 
од мастилото што остануваат на 
вашите прсти од предолго држење 
создаваат искуство како ниту едно 
друго.

Печатените медиуми постепе-
но се насочуваа кон онлајн светот 
во текот на изминатата деценија, 
но во последните години, оваа про-
мена се засили. Подемот на интер-
нетот и социјалните медиуми ги 
направија печатените вести, речи-
си, застарени. За малку.

Печатените медиуми нема да 
изумрат - ќе продолжат да се раз-
виваат како што биле.

Постарите генерации претпочи-
таат да излегуваат од влезната вра-
та секое утро и да го земат својот 
примерок од дневниот весник од 
тремот. Но, помладите генерации 
би можеле да го започнат денот со 
кревање на телефонот и прелисту-

вање низ Твитер за најновите насло-
ви. И едните и другите консумираат 
исти вести.

Ја гледав оваа промена од фоку-
сирање, првенствено на печатење, 
на дигитално во речиси четирите 
години колку што работев во „Дејли 
Ајова“ (The Daily Iowan). Кога почнав 

да работам како известувач за ве-
сти во првата година, дигиталниот 
тим беше само во втората година. 
Сега сум вториот човек во дигитал-
ното издание.

Сега има работни места во ди-
гиталниот сектор на новинарство-
то што не постоеја пред неколку 

Ова не значи дека 
нема вредност во 

печатеното новинарство 
и конзумирањето на 

вести со читање физички 
весник. Локалните весници 

обезбедуваат услуга за 
нивните заедници што 
националните вести не 
можат да ја направат. 

Повеќето од овие весници 
го прават тоа преку 
дневни или неделни 

производи за печатење и 
нивните веб-страници, 

привлекувајќи и ставајќи 
информации достапни за 

сите различни публики
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години. Според истражувачкиот 
центар „Пју“, вкупниот број на вра-
ботени во редакцијата кои работат 
во дигиталниот сектор се зголемил 
од 13.470 во 2018 година на 16.090 
во 2019 година. Бројот повторно се 
зголемил на 18.030 во 2020 година.

Наспроти ова, според истражу-

вачкиот центар „Пју“, вкупниот број 
на вработени во редакцијата кои ра-
ботат во секторот весници постоја-
но се намалува од 2008 година - од 
71.070 во 2008 година на 30.820 во 
2020 година.

Ова не значи дека нема вред-
ност во печатеното новинарство и 

конзумирањето на вести со читање 
физички весник. Локалните весни-
ци обезбедуваат услуга за нивните 
заедници што националните вести 
не можат да ја направат. Повеќето 
од овие весници го прават тоа пре-
ку дневни или неделни производи 
за печатење и нивните веб-стра-
ници, привлекувајќи и ставајќи 
информации достапни за сите раз-
лични публики.

За некои повозрасни новинари, 
можеби е потешко да се прилаго-
дат на дигиталниот свет што се 
развива, исто како што може да 
биде и за некои читатели. Помало-
то дигитално присуство не треба 
да ги спречи луѓето да инвестираат 
во локални весници - тие објавува-
ат важни приказни и се фокусираат 
на локалните гласови.

Пејзажот на медиумите ќе про-
должи да расте и да се прилагоду-
ва како што се менува општество-
то. Новинарите секогаш ќе бидат 
потребни, но начинот на кој ја ра-
ботиме нашата работа ќе изгледа 

поинаку отколку што изгледа дури 
и сега.

Додека некои работни места 
во медиумите исчезнуваат, други се 
создаваат што не постоеја пред пет 
години. Сепак, важно е да се инвес-
тира во локалното новинарство, без 
разлика како ќе изберете да ги кон-
сумирате вестите.

Фото: Freepik

За некои повозрасни 
новинари, можеби 

е потешко да се 
прилагодат на 

дигиталниот свет 
што се развива, исто 

како што може да биде 
и за некои читатели. 
Помалото дигитално 

присуство не треба 
да ги спречи луѓето да 

инвестираат во локални 
весници - тие објавуваат 

важни приказни и 
се фокусираат на 

локалните гласови
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Во последната деценија, памет-
ните телефони и мобилната 
технологија ги променија ре-

дакциите, трансформирајќи го со-
бирањето вести, преносот во живо 
и дистрибуцијата на содржини. 
Трениран на iPhone 4s на Универзи-
тетот во Шефилд во 2011 година, 
бев еден од првите мобилни нови-
нари во Обединетото Кралство. Во 
текот на мојата кариера емитувајќи 
во живо, од воените зони во Ирак 
до торнада во САД, мобилната тех-
нологија беше основно средство за 
снимање, пренесување и дистри-
буција на спакувана содржина во 
живо.

Сега медиумскиот свет повтор-
но се промени поради пандемијата 
на ковид-19, со нови предизвици, 
различни ограничувања и иноватив-
ни пристапи за раскажување при-
казни.

Истражувањата на новинари и 
академици од целиот свет потврду-
ваат дека технологијата и општест-
вените трендови предизвикува-
ат промени во тоа како и каде се 
создаваат и трошат вестите. Овие 
промени имаа влијание врз начинот 
на работа на новинарите, овозмо-
жувајќи им да работат сами или од 
далечина. Барањата на новинарите, 
исто така, се променети, со остри 
социјални медиуми и дигитални 
вештини кои се очекуваат како нор-
ма.

Некои од новинарските трендо-
ви за паметни телефони кои земаа 
замав пред ковид-19 беа забрзани 

Како пандемијата 
на ковид-19 
го промени   

АКАДЕМСКА СТРОГОСТ, 
НОВИНАРСКИ ТАЛЕНТ

НОВИНАРСТВО

 ДИГИТАЛНОТО
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Како пандемијата 
на ковид-19 
го промени   

за време на пандемијата. Ова значи 
поголема автономија за известува-
чите, но и поголем притисок и одго-
ворност, повеќе начини за пренос во 
живо и поголема вклученост на пуб-
ликата во циклусот на вести.

АВТОНОМИЈА И СЛОБОДА

Редакциите се намалуваат во Ве-
лика Британија и во САД во послед-
ните 15 години. Во весниците, на при-
мер, издавачите мораа да се соочат 
со спиралниот пад на продажбата на 
печатени материјали, принудувајќи 
ги да прифатат нови платформи и 
технологии. Со помалку специфични 
улоги и клучот со повеќе вештини за 
опстанок во индустријата, многу ре-
портери стануваат видеографи, уре-
дници и продуценти на социјални 
медиуми, сите во едно.

Сега се бара многу повеќе од 
радиодифузните и дигиталните 

новинари, но со тоа дојде и пого-
лема слобода за извори и креи-
рање на стории. Помалку уре-
дници, видеографи, техничари 
за осветлување и звук значи 
дека новинарите имаат пого-
лема контрола врз начинот 
на кој ги ткаат и дистрибу-
ираат своите вести. Заедно 
со тоа е отстранувањето 
на традиционалните ПР 
„чувари на вратата“ и по-
растот на фигури со ме-
диумски познавања кои 
ја разбираат важноста 
да се биде достапен 
преку социјалните ме-
диуми и директно да 
се ангажираат со но-
винарите.

Холандскиот ме-
диумски научник 
Марк Деуз преду-
преди против оваа 
промена од специја-
лизираните улоги, 
опишувајќи ја како 
„напуштање на ре-
дакциите полни со 
празни столчиња“. 
Деузе верува дека 
барањето повеќе 
од помалку нови-
нари резултира со 
губење на иденти-
тетот, тимската ра-
бота, менторство-
то и водството.

Во текот на моето истражување, 
интервјуирав повеќе од 40 новинари 
во Индија, Швајцарија, САД и Велика 
Британија меѓу 2018 и 2021 година. 
Сите ја имаа истата загриженост: 
додека оваа слобода беше добре-

дојдена, новинарите стравуваа дека 
недостатокот на поддршка ќе извр-
ши притисок врз нивната способност 
да собираат приказни и да создаваат 
содржина.

РЕПОРТЕРСКИ ВЕШТИНИ

По пандемијата, многу новинари 
се очекува да се фокусираат на мо-
билното новинарство, да развијат 
нови вештини во технологиите за 
паметни телефони и да се справат 
со новите технички и уредувачки 
предизвици. Во некои случаи ова ги 
стави постарите новинари под зголе-
мен притисок да се справат со нови-
те технологии.

Со преминот кон работа на дале-
чина, интервјуа за зум и уредување 
на мобилни и апликации, помлади-
те создавачи на содржини се истак-
наа за време на кризата со ковид-19, 
додека повозрасните и помалку 
упатени новинари во технологијата 

Во последната 
деценија, паметните 

телефони и мобилната 
технологија ги 

променија редакциите, 
трансформирајќи го 
собирањето вести, 
преносот во живо 
и дистрибуцијата 
на содржини. Сега 

медиумскиот свет 
повторно се промени 
поради пандемијата 
на ковид-19, со нови 

предизвици, различни 
ограничувања и 

иновативни пристапи 
за раскажување 

приказни

НОВИНАРСТВО
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беа маргинализирани. Националната 
унија на новинари (НУЈ) во Велика Бри-
танија ги поддржа овие новинари во 
нивните напори да го премостат јазот 
преку стриминг онлајн часови. Некои 
национални радиодифузери, вклучи-
телно и ITV, обезбедија далечински и 
канцелариски обуки за работилници 
за продукциски и уредувачки вештини 
за новиот персонал.

Огромната побарувачка за по-
стојана содржина и пренос во живо 
ги претвори традиционалните ТВ-ре-
портери во мобилни камери. Ова 
може да го подобри покривањето и 
да го поттикне ангажманот на публи-
ката на социјалните медиуми, но исто 
така става дополнителен притисок врз 
младите, неискусни и преоптоварени 

новинари кои влегле на терен во вре-
ме на неизвесност, што резултирало 
со здравствени ризици и загриженост 
за безбедноста. Најважно е новина-
рите-почетници да бидат соодветно 
воведени, менторирани и водени да 
произведуваат избалансирано и зао-
кружено собирање вести.

АНГАЖИРАНА ПУБЛИКА

Без разлика дали се снимаат сами 
дома, снимаат видео интервјуа во дви-
жење или создаваат новини со нивните 
миленици, самите станаа покреативни 
и вклучени за време на пандемијата.

Радиодифузерите ја искористија 
содржината генерирана од корис-
ниците во текот на ковид-19, видео 

интервјуата на телефони, таблети и 
лаптопи станаа норма, бидејќи неко-
гаш пасивните потрошувачи на вести 
станаа продуценти. Во спортските 
преноси, отсуството на гужва им овоз-
можи на медиумите генерирани од 
навивачите да го премостат јазот и да 
го задоволат апетитот на навивачите, 
додека клупските медиуми станаа по-
динамични, нудејќи увид во личниот 
живот на играчите и тренерите.

Овие трендови веќе беа евидент-
ни во моето истражување во 2018 
година и во 2019 година, но во текот 
на 2020 година и во 2021 година пејза-
жот се промени. Медиумските едука-
тори и новинските организации мора 
да работат поблиску за да ги усогласат 
наставата и работното искуство за да 

Некои од новинарските трендови за паметни телефони 
кои земаа замав пред ковид-19 беа забрзани за време 
на пандемијата. Ова значи поголема автономија за 

известувачите, но и поголем притисок и одговорност, 
повеќе начини за пренос во живо и поголема вклученост 

на публиката во циклусот на вести
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АНКЕТА НА СИНДИКАТОТ НА НОВИНАРИ НА СРБИЈА (СИНОС) МЕЃУ СТУДЕНТИ И ПРОФЕСОРИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БЕЛГРАД, ВО НОВИ САД И ВО НИШ ЗА СОСТОЈБИТЕ НА МЕДИУМСКАТА СЦЕНА

Има новинари кои 
уживаат во неслобода

Јована Радивоевиќ, една од младите надежи на 
новинарството во Србија, смета дека официјалните 

медиуми во Србија се делумно слободни, бидејќи 
најмногу се изложени на притисоци од политичари и 

од сопственици. Позицијата на новинарите, како што 
наведува, дополнително се усложнува поради ниските 
плати, лошите услови за работа, а освен притисокот 

од политичарите и од сопствениците, вработените во 
медиумите се изложени и на притисок од уредниците
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АНКЕТА НА СИНДИКАТОТ НА НОВИНАРИ НА СРБИЈА (СИНОС) МЕЃУ СТУДЕНТИ И ПРОФЕСОРИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО БЕЛГРАД, ВО НОВИ САД И ВО НИШ ЗА СОСТОЈБИТЕ НА МЕДИУМСКАТА СЦЕНА

Дури кога ќе завршат со студии, 
многу дипломирани новинари се 
уверуваат дека патот до постоја-

на работа воопшто не е лесен. Работо-
давачите најмногу бараат веќе искусни 
професионалци, па младите новинари, 
за да стекнат практично знаење, мора 
да се согласат на неплатена работа, по-
кажува анкетата која ја спроведе Синди-
катот на новинари на Србија (СИНОС).

Затоа не е невообичаено новинари-
те почетници, за да се докажат профе-
сионално, да отвораат сопствени бло-
гови, подкасти, канали на YouTube, итн. 
Тие ги користат придобивките од нови-
те медиуми и на тој начин се обидуваат, 
со својата креативност, оригиналност и 
знаење, да најдат место под новинар-
ското небо. 

Меѓу младите надежи на новинар-
ството во Србија е Јована Радивоевиќ, 
дипломиран студент по новинарство и 
комуникација на Факултетот за поли-
тички науки во Белград. Таа ја започна 
својата кариера во истражувачко нови-
нарство.

„По дипломирањето продолжив да 
се усовршувам. Се запишав на мастер 
студии, а дополнително посетувам раз-
ни семинари и предавања. Имав среќа 
да најдам позитивна работна средина 
во истражувачките медиуми, неопходна 
поддршка од колегите и со нив да го на-
учам практичниот дел од професијата. 
Сепак, за многумина тие искуств не се 
толку добри“, вели Јована Радивоевиќ.

Нашиот соговорник смета дека офи-
цијалните медиуми во Србија се делум-
но слободни, бидејќи најмногу се изло-
жени на притисоци од политичари и од 
сопственици. Позицијата на новинарите, 
како што наведува, дополнително се ус-
ложнува поради ниските плати, лошите 
услови за работа, а освен притисокот од 
политичарите и од сопствениците, вра-
ботените во медиумите се изложени и 
на притисок од уредниците.

„На огласите за вработување вооби-
чаено се бараат новинари со искуство, 
па нѝ се чини дека се подразбира оти 
сите веќе сме работеле и во текот на 
студиите. Тоа на многумима им отеж-
нува да најдат работа по студирањето. 
Работни биографии се испраќаат на де-
сетици адреси со надеж дека некој ќе 
им одговори и дека ќе добијат можност 
да се занимаваат со посакуваната про-
фесија. Она што е најдемотивирачко во 
овој контекст е што многумина остану-

Има новинари кои 
уживаат во неслобода

Јована Радивоевиќ, една од младите надежи на 
новинарството во Србија, смета дека официјалните 

медиуми во Србија се делумно слободни, бидејќи 
најмногу се изложени на притисоци од политичари и 

од сопственици. Позицијата на новинарите, како што 
наведува, дополнително се усложнува поради ниските 
плати, лошите услови за работа, а освен притисокот 

од политичарите и од сопствениците, вработените во 
медиумите се изложени и на притисок од уредниците

http://www.sinos.rs/srpski/vesti/2/2021/09/27/6779/ima-novinara-koji-uzivaju-u-neslobodi.html
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ваат без одговор“, наведува Радивое-
виќ.

Сепак, Јована е оптимист. Била 
упатена, како што вели, во какви усло-
ви работат новинарите во Европа.

„Во текот на студирањето добивме 
доволно информации за тоа како функ-
ционираат новинарските здруженија и 
организации. Сметам дека синдикати-
те можат многу да направат за подо-
брување на положбата на новинарите 
и затоа сметам дека треба да се поддр-
жи нивната работа“, истакнува таа.

Невен Обрадовиќ, доцент на Кате-
драта за комуникации и новинарство 
на Филозофскиот факултет во Ниш, 
смета дека медиумите во Србија не се 
слободни. Одговорност за тоа сносат 
сите подеднакво - новинарите, уре-
дниците, здруженијата на новинари, 
синдикатите, но и граѓаните.

„Немаме солидарност меѓу нови-
нарите и медиумите при обидите за 
контрола на медиумите од политички 
или некои други центри на моќ и тогаш 

до таа контрола се доаѓа многу лесно. 
Да бидеме појасни, имаме и значите-
лен број на медиуми и на новинари кои 
уживаат во недостигот на слобода и 
создавање реалност“, коментира Об-
радовиќ.

Според него, граѓаните се подед-
накво виновни, бидејќи не ги бранат 
слободните медиуми. Она што, може-
би, е уште поголем проблем се чини, 
вели тој, дека значителен процент од 
граѓаните не ни знаат колку се важни 
слободните медиуми за демократијата.

А, прашуваме, дали медиумските 
здруженија професионално си ја вршат 
работата и дали синдикатите можат да 
ги заштитат новинарите?

„Медиумските здруженија профе-
сионално си ја вршат работата, но не 
се доволно агилни во одбрана на про-
фесијата. Иста е ситуацијата и со син-
дикатот. Тој е невидлив. Синдикатот 
мора да преземе конкретни активности 
(штрајкови, протести). Благите најави и 

појавувања во медиуми на Светскиот 
ден на слобода на медиумите секако 
не се пат до слободата. Притисоците 
врз медиумите се исклучително силни, 
одговорот на професијата мора да биде 
реципрочен доколку сакаме слободни 
медиуми, порачува Обрадовиќ.

Истражувањето на СИНОС на Уни-
верзитетот во Ниш покажува дека дури 
90 отсто од студентите на факултетот 
не добиваат доволно информации за 
активностите на синдикатите и нови-
нарските здруженија.

„Факултетите не се обврзани да 
промовираат синдикати и новинарски 

здруженија. Тие, се разбира, се споме-
нуваат во одредени предмети (новинар-
ска етика, деонтологија на медиумите, 
итн.), но ако синдикатот и здруженијата 
сакаат студентите да знаат повеќе за 
нив и нивната работа, тогаш тие мора 
да бидат многу поприсутни во јавноста 
и да привлечат внимание со конкретни 
дејства.

Иако новинарите работат за ниски 
плати и често непријавени, сепак из-
бегнуваат да организираат синдикално, 
а последица на тоа е немањето на сил-
ни синдикати како оние во развиените 
земји.

Невен Обрадовиќ, 
доцент на Катедрата за 

комуникации и новинарство 
на Филозофскиот факултет 

во Ниш, смета дека 
медиумите во Србија не се 
слободни. Одговорност за 

тоа сносат сите подеднакво 
- новинарите, уредниците, 
здруженијата на новинари, 

синдикатите, но и граѓаните
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„Вината за тоа оди во повеќе пра-
вци. Несолидарност на новинарите, не-
подготвеност да се борат за слобода и 
подобар стандард. Тука е одговорноста 
и на синдикатот. Неопходни се конкрет-
ни акции (протестни прошетки, настапи) 
и поголема поддршка за новинарите. 
Синдикатот мора да биде „аларм“ за це-
лата јавност. Тоа кај нас, за жал, не е слу-
чај и новинарите не гледаат „светилник 
на слободата“ во синдикатот. Синди-
катите, не само медиумските, треба да 
имаат моќ да ги менуваат работите. Кај 
нас, пак, синдикатите се обесмислени, 
што поради делување на државата, што 

по вина на самите синдикати кои нема-
ат моќ, на пример да „запрат се“ на еден 
ден, како што е случај во Грција или кога 
синдикатот на Луфтханза ќе ги приземји 
сите авиони на таа компанија во Герма-
нија. Работниците мора да ја вратат до-
вербата во синдикатите и дури тогаш 
ќе може да се зборуваме за солидарно 
здружување. Ми се чини дека тоа кај 
нас нема да се случи уште долго време“, 
нагласува Обрадовиќ.

Го прашуваме нашиот соговорник 
како го објаснува случајот дека еден 
сопственик на медиум од Ниш не испла-
тил плати на работниците 50 дена, а но-

винарите не смееле да се организираат 
и јавно да зборуваат за тоа?

„Тоа е веќе и личен проблем на се-
кој работник поединечно, ако е подгот-
вен да работи без плата во 21 век, во 
ера на дигитални медиуми и интернет 
платформи, и се согласи на таков не-
достаток на слобода. Тука е навистина 
тешко да се коментира било што. Се 
разбира, тука мислам на млади и диги-
тално писмени новинари. Проблемот 
е за новинарите, за снимателите, за 
организаторите, кои припаѓаат на ге-
нерација која не е дигитално вешта. Во 
таа ситуација, силен синдикат би бил 
„пристаниште за спас“, но ние ја нема-
ме и тогаш таквите ситуации стануваат 
наша реалност“.

ФЕУДАЛЦИ И РАСИПНИЧКИ 
ВО МЕДИУМИТЕ

Истражувачкиот проект „Нови-
нарството за кое се образувам“, што го 
спроведува Синдикатот на новинарите 
на Србија, има за цел да покаже како 
студентите по новинарство и комуни-
кација го оценуваат новинарството во 
Србија и како тие гледаат на иднина-

та на професијата за која се образува-
ат: што и како да се промени, каде е 
нивната улога, што очекуваат од др-
жавните институции, од медиумските 
здруженија, од синдикатите, од рабо-
тодавачите. Имаат ли слика за нови-
нарството во регионот и развиените 

европски земји.
За тоа разговаравме и со еден од 

нивните најистакнати предавачи, Стан-
ко Црнобрња, редовен професор на 
Факултетот за медиуми и комуникации 
на Универзитетот Сингидунум. Профе-
сорот Црнобрња на почетокот на раз-
говорот вели дека, без разлика на зго-
лемувањето на бројот на медиумите и 
пропорционалниот пад на квалитетот 
на новинарската работа, оваа професија, 
сепак, може да се смета за интелекту-
ална.

Фото: Данас.рс и Pixabay

Станко Црнобрња, редовен 
професор на Факултетот 
за медиуми и комуникации 

на Универзитетот 
Сингидунум, смета дека 
медиумите во Србија не 

се слободни, бидејќи, како 
што вели, „секој зависи од 

некого, а тој што е зависник 
не може да биде слободен“
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Совети 
за работа на 
големи истражувачки 
проекти како 
„Пандора пејперс“

МЕЃУНАРОДНА 
ИСТРАЖУВАЧКА 

МРЕЖА НА 
НОВИНАРИ

Ангажманот на 
Павла Холцова од 
Чешка помогна да се 
открие како чешкиот 
премиер Андреј 
Бабиш префрлил 
милиони евра преку 
офшор компании 
за да купи луксузен 
недвижен имот во 
Франција, Џозеф 
Полишук од Венецуела 
беше дел од тимот 
што дополнително 
го расветли 
корупцискиот 
скандал „Одебрехт“ 
во Латинска Америка, 
а Умар Чима од 
Пакистан откри дека 
клучните членови 
на потесното 
опкружување на 
пакистанскиот 
премиер Имран Кан 
поседуваат компании 
со скриено богатство
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Совети 
за работа на 
големи истражувачки 
проекти како 
„Пандора пејперс“

Во неодамна објавените „Пандо-
ра пејперс“, најголемата извес-
тувачка соработка што светот 

ја видел досега, над 600 новинари на 
глобално ниво „чешлаа“ низ милиони 
досиеја за да откријат како полити-
чарите, деловните лидери, познати-
те личности и многу други ги кријат 
своите пари.

Резултатите од приказните, меѓу 
другото, открија како еден истакнат 
политички донатор во Велика Брита-
нија се инволвирал во голем коруп-
циски скандал во Европа, како катар-
ското владеачко семејство изгегнало 
милиони фунти на данок за замок во 

Лондон и како кралот на Јордан ко-
ристел офшор компании за финанси-
рање на тајно трошење на имоти во 
ОК и САД Предводени од Меѓуна-
родниот конзорциум на истражувач-
ки новинари (ICIJ), „Пандора пејперс“ 
се продолжение на „Панамa пејперс“ 
од 2016 година и „Парадајс пејперс“ 
од 2017 година.

Неодамна, претседателот на 
ICFJ (Меѓународен Центар за нови-
нари) Шерон Мошави разговараше 
со тројца добитници на награда на 
организацијата - Павла Холцова, 
истражувачка новинарка од Чешка 
и основачка на чешкиот Центар за 

истражувачко новинарство; Џозеф 
Полишук од Венецуела, трикратен 
финалист за Латиноамериканската 
награда за истражувачко новинар-
ство и ко-основач на армандо.инфо и 
Умар Чима, пакистански истражувач-
ки новинар за „Њуз интернешенл“ и 
основач на Центарот за истражувач-
ко известување во Пакистан, за нив-
ното учество во „Пандора пејперс“.

Ангажманот на Холцова помогна 
да се открие како чешкиот преми-
ер Андреј Бабиш префрлил мили-
они евра преку офшор компании за 
да купи луксузен недвижен имот во 
Франција, Полишук беше дел од ти-

https://ijnet.org/en/story/tips-working-large-scale-reporting-projects-pandora-papers
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мот што дополнително го расветли 
корупцискиот скандал „Одебрехт“ во 
Латинска Америка, а Чима откри дека 
клучните членови на потесното оп-
кружување на пакистанскиот преми-
ер Имран Кан поседуваат компании 
со скриено богатство.

Панелистите дадоа увид за кру-
цијалната улога на соработката во овој 
проект и важноста на дискрецијата 

за време на големата и чувствителна 
истрага. Тие, исто така, дадоа совети 
за тоа како да ја откриете рамнотежа-
та меѓу работата и животот кога сте 
вклучени во проект за истражување 
од голем обем и како поставувањето 
на прашања за сè ја турка напред ис-
трагата.

ЗАЕДНИЧКАТА РАБОТА Е КЛУЧНА

Новинарите имаа независна црта 
во нивните исгтражувања што сè по-
малку е случај денес. Соработката 
меѓу многу новинари беше импера-
тив за спроведување на истрагата во 
„Пандора пејперс“.

„Пораснавме во време кога ми-
слевме дека еден новинар може да 
направи многу промени, но во светот 
во кој живееме се соочуваме со ог-
ромни предизвици и тоа не е работа 

Павла Холцова, истражувачка новинарка 
од Чешка и основачка на чешкиот Центар 
за истражувачко новинарство - фото: 
Investigace.eu

Тие говорат за круцијалната улога на соработката 
во проекти и важноста на дискрецијата за време 
на големата и чувствителна истрага. Тие, исто 
така, дадоа совети за тоа како да ја откриете 

рамнотежата меѓу работата и животот кога сте 
вклучени во проект за истражување од голем обем 

и како поставувањето на прашања за сè ја турка 
напред истрагата
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за едно лице. Поголема соработка 
значи поголемо влијание“, рече Чема.

Способноста на „Пандора пејперс“ 
да ги разоткрие сложените финан-
сиски криминали на глобално ниво, 
во голема мера се должи на прекуг-
раничната соработка што ја иници-
раа новинарите и редакциите. На но-
винарите од над 100 земји им беше 
потребно заеднички да „копаат“ низ, 
речиси, 12 милиони досиеја од 14 
офшор компании за да ги разоткријат 
тајните финансиски практики на свет-

ската елита и моќна.
„Кодексите на истражувачкото 

новинарство се менуваат и тоа е неве-
ројатно, бидејќи ако криминалот е со-
фистициран, тогаш мислам дека тре-

ба да се организираме и да поставиме 
друг начин на истрага“, рече Полишук.

ДИСКРЕЦИЈАТА Е НАЈВАЖНА

Кога работите на истраги, важно 
е да не направите ништо што ќе ја 
загрози приказната или вашата без-
бедност. Дискрецијата е круцијална, 
вклучително и на вашите извори.

„Навистина мора да бидете свес-
ни за фактот дека колку повеќе луѓе 
знаат за тоа на што работите, толку 
повеќе може да се изложувате себеси 
на ризик. Особено не споделувате ин-
формации во почетните фази, кога сè 
уште се обидувате да разберете што 
се случува“, рече Холкова. 

Исто така е важно да се обезбеди 
вашата онлајн безбедност и безбед-
носта на вашите колеги.

„Дигиталната безбедност е многу 
важна, а ICIJ од нас бараше секогаш 
да одржиме безбедност на нашата 
работа и внатре во тимот. Ваквите 
мерки треба да ги следите постојано, 
а не само во вакви проекти“, рече По-
лишук.

БАЛАНСОТ ПОМЕЃУ РАБОТАТА И 
ЖИВОТОТ Е ОД ВИТАЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Следење на голема истражувач-
ка приказна може да одземе време 
и проследено е со предизвици кои 
може да се прошират и надвор од ра-
ботата. Панелистите ја истакнаа важ-
носта од создавање на рутина и одре-
дување какви ризици сте спремни да 
преземете.

Способноста на „Пандора 
пејперс“ за разоткривање 
на сложените финансиски 

криминали на глобално 
ниво, во голема мера се 

должи на прекуграничната 
соработка што ја иницираа 

новинарите и редакциите. На 
новинарите од над 100 земји 
им беше потребно заеднички 

да „копаат“ низ, речиси, 
12 милиони досиеја од 14 

офшор компании за следење 
на трагите на тајните 

финансиски практики на 
светската елита и моќна

Документите на Пандора ја откри-
ваат внатрешната работа на она 
што е финансиски свет во сенка, 
обезбедувајќи редок прозорец во 

скриените операции на глобалната 
офшор економија. 

Илустрација: Гардијан дизајн
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„Секој треба да најде некаков 
баланс меѓу работата и животот. 
Важно е да знаете кое ниво на ри-
зик сте спремни да го преземете за 
да ја завршите оваа работа“, рече 
Холкова.

Таа предложи да си ги поста-
вите следните прашања за да по-
могнете да се воспостави одржлив 
пристап кон вашето известување:

- Како можам да ги балансирам 
ризиците што ги преземам во ра-
ботата со мојот личен живот?

- Дали сум во ред со можнос-
та да бидам нападнат/а или цел на 
моето известување?

- Што можам да направам за 
да ја осигурам мојата безбедност 
и да го заштитам моето ментално 
здравје?

СКЕПТИЦИЗМОТ ЈА ВОДИ 
ВАШАТА ИСТРАГА

Кога се спроведува истрага, 
може да биде тешко да се утвр-

ди што е точно, а што не. Важно 
е новинарите да испрашуваат сè и 
сешто. Со тоа ќе ја поттикнете ва-
шата приказна напред.

„Сакате да се сомневате во 
себе и во она што го прават сите 
други, бидејќи без сомнение не 
можете да продолжите напред. 
Сомнежот е основа на прашањата 
и така ги следиме работите“, вели 
Чема.

Фото: Pixabay

Кога работите на истраги, важно е да не направите ништо што ќе ја 
загрози приказната или вашата безбедност. Дискрецијата е круцијална, 

вклучително и на вашите извори
•••

Следење на голема истражувачка приказна може да одземе време 
и проследено е со предизвици кои може да се прошират и надвор од 

работата. Панелистите ја истакнаа важноста од создавање на рутина 
и одредување какви ризици сте спремни да преземете


