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ИНФОРМАТИВНИ И КЛИКБЕЈТ НАСЛОВИ - презентација  

https://prezi.com/view/kmtFfKfe2YM2LraIzY4w/  

 

Кликбејт  

● Возбудливи наслови, кои го привлекуваат вниманието со цел читателот да 

кликне на содржината 

● Ваквите наслови не ја одразуваат содржината на текстот или пак зад нив се 

кријате информативно безвредни содржини 

● Целта се емоциите или љубопитноста 

● Некои примери на мамки: “Нема да може да поверувате”, ”Ова мора да го 

погледнете”, ”Тоа што ќе се случи следно ќе ве шокира” 

● Особено се прошируваат преку социјалните мрежи 

 

Информативни наслови 

● Нивната цел е да го заинтересираат читателот, но исто така накратко ја 

опишуваат содржината на статијата 

● Дел од обработката на текстот, интересна мисла, реченица, порака или дел 

од текстот кој јасно, концизно и интересно зборува за самиот текст 

● Дава целосни и недвосмислени информации за содржината на текстот 

● Истакнати (поголеми букви, подвлечени, обоени...) 

 

Кога го подготвувате главниот насловот, земете го во предвид следново: 

● Кои основни информации им ги пренесува текстот на читателите? 

● Добар главен наслов обезбедува информации, привлекува внимание и 

предизвикува љубопитност, но не открива се 

● Текстот мора да го исполни ветувањето од насловот 

● Насловот не смее да го измами читателот (тоа е карактеристика на 

сензационалните наслови) 

 

Главни наслови на интернет 

● Привлекуваат внимание по клучен збор (многу важно поради пребарувачот) 

● Важно е да се определи целна група на луѓе и да се усогласи клучниот збор 

● Пребарувачите сакаат наслови, поднаслови, линкови и болдиран (задабелен) 

текст 
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Должина на главниот наслов 

● Во испринтана форма во завиност од дизајнот (се препорачуваат до 8 

зборови) 

● На интернет до 14 зборови (според едно истражување, за главен наслов 

подолг од 15 зборови, на читателот му е потребен поголем труд и време за 

да ги скенира клучните зборови; ова предизвикува одбранбен механизам кој 

нема да му дозволи на читателот целосно да се инволвира во статијата) 

 

Поднаслов 

● Дава информации за содржината на текстот 

● Ги содржи најсилните и најважните реченици од текстот во форма на главни 

зборови 

● Дел е од напишаниот текст 

● Парафразиран дел т.е. концизно прераскажан дел од текстот 

 

Должина на поднасловот 

● Може да биде подолг и да се состои од неколку реченици 

 

Наднаслов 

● Содржи општи податоци напишани во текстот 

● Краток, јасен и концизен 

● Одделен од насловот 

● Зависи од новинарскиот вид (на пр. Во интервју – името и презимето на 

интервјуираното лице, во анкета – темата на истражувањето) 

● За пократките новинарски форми не е потребен наднаслов 

 

Должина на наднасловот 

● Наведен во кратка реченица 

 

 

ПРИМЕРИ ЗА ИНФОРМАТИВНИ НАСЛОВИ 

 

ОБРАЗОВНИ МЕРКИ 

Богатите Кинези ги праќаат децата во градинка и ги гледаат само за време на викендите  
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Родителите веруваат дека на тој начин нивните деца ќе станат самостојни и ќе 

можат да преживеат во денешницата (Jutarnji) 

 

НАЈГОЛЕМИОТ АВИОН НА СВЕТОТ, АНТОНОВ 225, СЛЕТА ВО ЗАГРЕБ 

Трансформатор од 210 тони, изработен од повеќе од 100 инженери 

НОЌНО ВОЗЕЊЕ Поради пренесувањето на трансформерот низ Загреб, семафорите 

требаше да бидат исклучени 

 

ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЈАХТИ, АВИОНИ И УМЕТНОСТ 

За четири години, бројот на милијардери во светот се зголеми од 880 на дури 2170 

 

НАМЕСТО ТУМОР, ДОКТОРИТЕ ПРОНАШЛЕ ГАЗА СТАРА 20 ГОДИНИ 

Поради медицинска грешка и заборавена газа во абдоменот на Сања Крајцер, 

Клиничкиот болнички центар Ријека беше прогласен за виновен. Во случај на потврда на 

првостепена одлука, тие ќе платат скоро еден милион куни. 

 

Намалување 

Дури 95% од производите на “Black Friday” ќе имаат иста или пониска цена дури и после 

понудата 

Истражување потврдено од Одделение за заштита на потрошувачи 

 

 

ПРИМЕРИ ЗА СЕНЗАЦИОНАЛИСТИЧКИ НАСЛОВИ 

 

СЕ ШИРИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Дали училишната година ќе се повтори поради штрајкот? Се вели дека така ќе биде, ова 

е она за кое се работи 

Она што е сигурно е дека штрајкот сеуште трае, и дека синдикатите се уште не ја 

прифатиле понудата дадена од страна на Владата, а судејќи според досегашните 

реакции, нема ни да ја прифатат 
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ХАОС ВО БОЛНИЦА 

Жена дојде со силна болка, а кога докторите ја отворија тие видоа ужас, а потоа се случи 

чудо 

 

Како да избегнете срцев удар? Правете го ова два пати дневно по 7 секунди 

 

БРУТАЛНА ТРАГЕДИЈА 

Го познавате од Рани и Ние не сме ангели, а деталите за смртта на овој актер ќе ви го 

превртат стомакот. Никој не му помогнал... 

 

ВАЖНО: 5 знаци дека носите непријател во себе. Како да се ослободите од паразитете во 

организамот? 
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