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ТРЕНИНГ БИБЛИЈА ЗА МЕДИУМИ - презентација   

https://prezi.com/qpk8e22tfwts/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Што прави новинарот?  

На најосновно ниво, новинарот истражува, собира и презентира информации. 

Новинарите го прават ова во весници и списанија, но исто така можат да го прават во 

емисии на радио и телевизија и онлајн прекѕ веб страни, блогови, подкастови или други 

дигитални платформи.  

Чекори како да станете новинар  

Луѓето кои имаат успешни кариери во новинарството имаат неколку зеднички работи: 

● Тие се критички размислувачи кои можат да дојдат до информации, да 

синтентизираат и да запаметат фактички инфрмации на логичен и систематски 

начин. 

● Тие се мотивирани и упорни во нивните обиди да дојдат до најдобрите достапни 

верзии на вистината и потоа да ги проверат овие факти.  

● Тие се добри комуникатори кои имаат интуитивни знаења за раскажување и 

начини на пренесување на информативни текстови кои креираат драма, тензија 

и исчекување.  

Што се вести?  

Знам кога ќе ја видам. 

Бидејќи се!  

Генерално, има новинари кои се генерелисти и оние кои имаат специјализирана област 

која ја покриваат. Еве неколку заеднички области на специјализација кои се прикажуваат 

во новинарските емисии:  

● Пренос или емитирање во живо 

● Известување за бизнис и финасии  

● Известување за животната средина  

● Пишување на фичери или натписи за списанија  

● Глобални и интернационални известувања  

● Пренесување на вести  

● Онлајн или мулти медијални известувања  

● Фото известување/новинарство  

● Известување за наука и здравје  

● Спорстко известување  

„иако постојат и исклучоци на ова правило, дознавме дека вестите генерално треба да 

задоволат едно или повеќе од следните барања“ за да бидат избрани:  
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1. Моќната елита: Вести поврзани со моќни поединци, организации или институции.  

2. Познати личности: Вести поврзани со луѓе кои се веќе познати.  

3. Забава: Вести поврзани со шоубизнисот, човечкиот интерес, животните, драма 

која се разива, или нуди можности за хумор, фотографии за забава или духовити 

наслови.  

4. Изненадување: Вести кои имаат елемент на изненадување и/или 

притивречности.  

5. Лоши вести: Вести кои имаат негативен тон, како што се конфликти и трагедии.  

6. Добри вести: Вести кои имаат позитивен тон, како што се спасувања или 

лек/лекувања.  

Магнитуда/големина: Вести кои изгледаат дека се доста важни или поради бројот на 

луѓето кои се инволвирани или поради потенцијалното влијание.  

Релевантност: Вести за проблеми, групи или нации кои се релевантни за публиката.  

Продолжувања: Вести за работи кои веќе се наоѓаат во етерот.  

Секоја вест треба да ги одговори следните прашања: кој, како, зошто, каде и кога? 

Како се избираат темите за натписи? Темите мора да се : нови, тековни, интересни и 

слични.  

● Гледајте ги You tube видеата!  

 

Задачи: Изберете тема за натпис и направете план за тоа кого ќе прашате за 

информации, што ќе прашате, кои фотографии ви се потребни и консултирајте го 

лидерот на работилницата.  

Избрани теми: Отварање на инклузивната куќа за деца и млади во Чичевац, Отварање 

на училиштето за девојки ракометарки, Златен медал на ученичката во ритмичка 

гимнастика, Прослава на Денот за човекови права и др.  

Пример: Отварање на инклузивната куќа за деца и млади во Чичевац. Интервју: 

претседателот на здружението. Прашања: Кога, каде, како се отвори куќата? Како ја 

наравивте? Од каде најдовте опрема? Кој ви помогна? Што е инклузивна куќа и што ќе 

се прави таму? 

 


