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Н
овинарството во Југоис-
точна Европа (ЈИЕ) се на-
оѓа во криза како никогаш 
досега. Корпоративните 
интереси и интересите на 

сопствениците на медиуми најчес-
то се ставаат над јавниот интерес. 
Врските помеѓу владејачката по-
литичка елита и медиумските соп-
ственици влијаат врз уредувачката 
политика, и врз слободата на нови-
нарите за критичко опсервирање на 
општествените настани. Неретко, 
на важните уреднички позиции се 
именуваат политички послушници, а 
оние кои покажуваат самостојност 
и независност во работата се мар-
гинализираат.1 

Како што е наведено во специјал-
ниот извештај на ОБСЕ за медиум-
ската состојба во Југоисточна Евро-
па, голем број на медиуми во Југоис-
точна Европа се сопствеништво на 
доминантни бизниси или политички 
интереси во регионот.2 Во истиот 
извештај дополнително се наведува 
дека главната одлика на медиумска-
та состојба во ЈИЕ е корупцијата. 
Медиумите не се во можност да из-

вовед

вестуваат слободно кога во нивната 
работа се вмешани различни поли-
тички и бизнис интереси.3

Рејтинзите за слобода на меди-
умите во земјите од ЈИЕ бележат 
константен пад во последниве не-
колку години. Од земјите во регио-
нот, Македонија се наоѓа на најни-
ското место (111) во рејтинг листата 
на Репортери без граници4. Црна 
Гора се наоѓа на 106-то место, до-
дека Косово (82), Албанија (76), Ср-
бија (66) и Босна и Херцеговина (65) 
бележат подобри рејтинзи, иако по-
веќето земји имаат пад во рејтингот 
во споредба со претходните години.

Според извештајот на Фридом 
Хаус за 2016 година, политичарите 
низ Европа во изминатата година 
изразувале презир за медиумите и 
се обидувале да создадат перцеп-
ција за критички настроените нови-
нари како непријатели на држава-
та. Во извештајот5 е наведено дела 
политичките лидери во Западниот 
Балкан ги притискале независните 
медиуми, воспоставувале контрола 
врз јавниот радиодифузер (Македо-

1  Media Sustainability Index, IREX, 2017, достапно на https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/media-sustainability-index-europe-eurasia-2017-full.pdf 
2  South East Europe Media Conference Special Report, ОБСЕ, 2014, достапно на http://www.osce.org/fom/111405?download=true 
3  Ибид
4  https://rsf.org/en/ranking 
5  https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2017
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нија), ги обележувале истражувач-
ките медиуми како странски прово-
катори (Србија), и се заканувале на 
новинари (Косово). 

Ваквите состојби во медиумската 
сфера сериозно влијаат на новинар-
ското образование и неговиот капа-
цитет. И покрај тоа, новинарството се 
уште високо котира како привлечна 
професија кај младите. Оттаму, но-
винарското образование мора да ги 
научи новинарите како да одржуваат 
високи професионални стандарди 
кога се наоѓаат под големи (поли-
тички или бизнис) притисоци. Како 
никогаш досега потребни се програ-
ми кои се темелат на знаење, вешти-
ни, етика и одговорност во новинар-
ската професија. Според Светскиот 
Конгрес за Новинарско Образова-
ние, „Образованието на новинари 
го создава темелот на теоријата, ис-
тражувањето и тренингот потребни 
за ефективно практицирање на но-
винарството.“6 Улогата на формал-
ното образование по новинарство 
во подобрување на демократските 
процеси и медиумски слободи и пра-
ва досега не е темелно анализирана 
во регионот на ЈИЕ. Потребата да се 
одговори на ова прашање е клучната 
мотивација на ова истражување.

Цел на истражувањето и 
истражувачки прашања 

Главната цел на ова истражување 
е да креира сет на индикатори за 
оценување на студиските програми 
по новинарство во земјите од ЈИЕ. 
Индикаторите ќе им помогнат на 

факултетите по новинарство во ре-
гионот да оценат дали нивните ку-
рикулуми по новинарство соодвет-
ствуваат на медиумската состојба 
во нивната држава, и дали им овоз-
можуваат на студентите да се здо-
бијат со новинарски вештини преку 
кои ќе одржуваат високи професио-
нални и етички стандарди во нивна-
та професија. Истражувањето беше 
спроведено во Македонија, Србија, 
Босна и Херцеговина, Црна Гора, 
Албанија и Косово, во периодот од 
февруари, 2016 година до февруа-
ри, 2017 година. Како клучни изво-
ри за утврдување на индикаторите 
за оценување на курикулум по нови-
нарство се земени Тарту Деклара-
цијата7, УНЕСКО модел курикулумот 
за новинарско образование8 и Ака-
демијата за вештини за дигитално 
новинарство на BBC9. 

Крајниот резултат кон кој се цели 
со ова истражување е да се подобри 
новинарското образование во реги-
онот, со тоа што ќе се поттикнуваат 
високообразовните институции да 
ги следат препораките опфатени 
во изработениот документ и да ги 
оценуваат и модификуваат своите 
курикулуми по новинарство преку 
следење на индикаторите утврдени 
во ова истражување. 

Во првичниот план на истражу-
вање беше предвидено анализи-
рање на курикулумите по новинар-
ство и состојбата на медиумите во 
Турција. Сепак, тамошната тензич-
на политичка состојба во периодот 
кога го спроведувавме ова истра-
жување ги попречи нашите обиди 
за анализа на тамошните студии по 

6 Journalism Education and Professional Practices, http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-01/Jou/Jou%2001%2006.pdf
7 http://www.ejta.eu/tartu-declaration 
8 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/model-curricula-for-journalism-education/ 
9 http://www.bbc.co.uk/academy/journalism/skills/digital-journalism
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2 Дали и на кој начин формалното 
новинарско образование влијае 
на демократските процеси во 
конкретната држава? 

f. Која е улогата на факултети-
те по новинарство во проце-
сот на подобрување на демо-
кратските процеси и медиум-
ската состојба? 

g. Дали студиските програми по 
новинарство соодветствува-
ат на актуелните демократ-
ски процеси и медиумска 
состојба? Дали студентите го 
изучуваат влијанието на по-
литичките и бизнис интереси 
врз уредувачката политика 
на медиумите? Дали учат за 
корозивното влијание на кли-
ентелизмот на степенот на 
медиумски слободи и права? 

h. Каква е улогата на неформал-
ното образование и тренинзи 
за новинари во подобрување-
то на демократските процеси 
и медиумска состојба?

3 На кој начин и преку какви мерки 
може да се подобри новинарското 
образование во државите од ЈИЕ?

Истражувањето во голема мера 
се потпира врз анализа на извештаи, 
публикации, документи, како и ана-
лиза на секундарни податоци од 
претходно реализирани истражу-
вања на новинарското образование 
во Југоисточна Европа како и за ме-
диумската состојба во земјите од 
овој регион. Методите применети за 
остварување на целите на истражу-
вањето се следниве: 

Преку секундарна анализа на 
податоци се истражуваше работата 
на организации од областа на меди-
умите и новинарството, како и пос-
тоечки истражувања од областа во 

вовед

новинарство, и обидите за спрове-
дување на длабински интервјуа. Ма-
совното приведување на новинари, 
уредници и претставници на академ-
ската заедница доведе до големи 
тешкотии при обидите да се обезбе-
дат интервјуа со овие чинители. По-
ради ова, во прашање беше доведен 
интегритетот и веродостојноста на 
податоците добиени со примена на 
планираните истражувачки методи. 
Оттаму, одлучивме да не ја вклучиме 
Турција во ова истражување. 

Истражувачките прашања кои се 
фокус на ова истражување се поде-
лени на посебни сегменти релевант-
ни за формалното и неформалното 
образование во секоја од земјите 
предмет на анализа. За да се испол-
нат утврдените цели, истражување-
то се обиде да одговори на следни-
ве истражувачки прашања:

1 Каква е состојбата со 
формалното и неформалното 
новинарско образование и кој е 
квалитетот на новинарското 
образование? 

a. На кое ниво се имплементи-
раат студиите по новинар-
ство?

b. Каква соработка имаат фа-
култетите по новинарство со 
медиумите и медиумските ор-
ганизации во државата?

c. Дали наставниот кадар има 
доволно познавање и ис-
куство од областа?

d. Дали студентите се доволно 
спремни да работат во редак-
ција после дипломирање?

e. Каква е улогата на нефор-
малното образование во по-
добрувањето на квалитетот 
на новинарската професија 
и медиумската состојба?
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ЕУ и ЈИЕ (истражувања на Медиум-
ската опсерваторија на Југоисточ-
на Европа, истражувања објавени 
од УНЕСКО, како и од Фондација-
та Конрад Аденауер), и кои пре-
пораки ги нудат тие истражувања 
за подобрување на новинарското 
образование во секоја од земји-
те. Во истражувањето се користе-
ни и извештаите на IREX, Freedom 
House, Reporters without Borders и 
други организации, како подлога 
за анализирање на потенцијалната 
конекција помеѓу квалитетот на но-
винарското образование и нивото 
на медиумски слободи во секоја од 
анализираните држави. Дополни-
телно, анализирани се и активност-
ите на невладините организации од 
областа на новинарство и медиуми 
во земјите од ЈИЕ. 

Во рамки на истражувањето беа 
анализирани вкупно 26 курикулуми 
за новинарство во земјите предмет 
на ова истражување (Македонија, 
Црна Гора, Србија, Косово, Алба-
нија, и Босна и Херцеговина). Ана-
лизиран беше начинот на импле-
ментирање на студиите по новинар-
ство  (додипломски/постдипломски) 
и катедрите во чии рамки се изучува 
новинарството, соодносот помеѓу 
теоријата и пракса, квалификации-
те на наставниот кадар по новинар-
ство, видот на новинарски предмети 
кои се изучуваат, техничките и прос-
торните услови за работа и научно-
истражувачките капацитети на фа-
култетите по новинарство.

За да се соберат примарни по-
датоци, беа реализирани вкупно 60 
квалитативни (полуструктурира-
ни) интервјуа. Во секоја од земјите 
беа спроведени по десет интервјуа 
со претставници на три категории 

на соговорници: претставници на 
академската заедница, новинари и 
уредници, и претставници на нев-
ладини организации кои работат 
во областа на новинарство и меди-
уми. Преку интервјуата се согледу-
ваа нивните ставови, перцепции и 
уверувања за актуелната состојба 
со новинарското образование во 
нивните земји, состојбата со но-
винарската професија и медиум-
ските слободи и права, и нивните 
гледишта за тоа како состојбата со 
новинарското образование може 
да биде подобрена. Секое интервју 
беше снимено и од него беа напра-
вени транскрипти. На соговорни-
ците им беше понуден избор за тоа 
дали да биде обелоденет нивниот 
идентитет или пак да останат ано-
нимни. Некои од соговорниците по-
бараа целосна анонимност и затоа 
нивните имиња не се објавени во 
оваа публикација. 

Во првиот дел (Approach to 
Journalism Education) истражу-
вањето се осврнува кон повеќето 
постојни меѓународни пристапи кон 
неформално новинарско образова-
ние, како и различните академски 
пристапи кон имплементирање на 
формално новинарско образова-
ние. Во овој дел се анализирани и 
меѓународните стандарди за нови-
нарско образование и различните 
организации и институции кои ра-
ботат во полето за образование на 
новинари (пр. EJTA, Poynter Institute 
for Media Studies и др.). Анализата 
се осврнува и на претходни истра-
жувања на темата, како на пр. Мо-
дел курикулумот за новинарско об-
разование на УНЕСКО, и компетен-
циите и вештини кои овој документ 
ги наведува како клучни за идните 
новинари.

вовед
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Во понатамошниот дел од ис-
тражувањето се анализира нови-
нарското образование во земјите 
од ЈИЕ кои се дел од оваа анализа 
(Македонија, БиХ, Црна Гора, Алба-
нија, Србија и Косово). Во овој дел 
е анализирана работата и актив-
ностите на медиумските невладини 
организации и типот на неформал-
но новинарско образование кое 
тие го спроведуваат. Понатаму, се 
анализира и начинот на кој е орга-
низирано формалното новинарско 
образование, при што се анализи-
раат курикулумите по новинарство 
во секоја од горенаведените земји. 
Анализата се осврнува и кон резул-
татите од интервјуата со претстав-
ниците на академската заедница, 
новинари и претставници на невла-
дини организации кои работат во 
областа на медиумите. Резултатите 
од интервјуата понудија пошироки 
согледувања околу општата состој-
ба со (формалното и неформално) 
новинарско образование, но и со-
стојбата со медиумските (не)слобо-
ди и права во земјите од ЈИЕ.

Истражувањето нуди и клучни со-
гледувања за начинот на кој се спро-
ведува новинарското образование 
во Југоисточна Европа, и ги наведу-
ва и клучните елементи кои недос-
тасуваат во студиските програми по 
новинарство во ЈИЕ. Дополнително, 
истражувањето се осврнува и кон 
предизвиците кои се наоѓаат пред 
универзитетите, невладините орга-
низации и медиумските организа-
ции за надминување на пропустите 
во образованиот новинарски сис-
тем и начините на кои соработката 
помеѓу овие чинители може да се 
продлабочи со цел подобрување на 
медиумската состојба во нивните 
држави. 

Како една од главните цели на 
истражувањето, на крајот се наве-
дени Индикатори за оценување на 
студиските програми по новинар-
ство во земјите од ЈИЕ. Индикато-
рите ќе им помогнат на факултетите 
по новинарство и на универзитети-
те во регионот да ги оценат своите 
студиски програми и да воочат дали 
истите соодветствуваат на меди-
умската состојба во нивната земја 
и состојбата со новинарската про-
фесија. Преку индикаторите тие ќе 
имаат можност да оценат дали сту-
дентите во текот на студиите се здо-
биваат со потребните вештини за да 
работат во редакции после дипло-
мирањето, но уште поважно, вешти-
ни за да можат да „маневрираат“ во 
проблематичниот медиумски прос-
тор во земјите од ЈИЕ. 

Индикаторите се поделени на 
повеќе категории 

1. Индикатор за содржина на сту-
диските програми; 

2. Индикатор за општествената уло-
га на факултетите по новинар-
ство; 

3. Индикатор за начинот на финан-
сирање и научно-истражувачка 
работа; 

4. Индикатор за праксата во текот 
на студирањето во медиумите и 
медиумските организации; 

5. Индикатор за литературата и 
наставните материјали и; 

6. Индикатор за наставниот кадар и 
административните услови за од-
вивање на студиите) 

Секој индикатор содржи повеќе 
потпрашања. Одговорите на овие 
прашања покажуваат дали студи-
ската програма по новинарство 
рефлектира на состојбата во која 

вовед
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се наоѓа професионалното нови-
нарство во конкретната држава и 
дали образованието за новинари 
игра улога во подобрувањето на 
демократските процеси во опш-
теството.

Ова истражување е спроведено 
од Високата школа за новинарство 
и за односи со јавноста како дел од 
проектот „Градење доверба во ме-

диумите во Југоисточна Европа и 
Турција“ поддржан од ЕУ-УНЕСКО. 
Целта на проектот е да се врати 
довербата во медиумите преку по-
читување на професионалните но-
винарски стандарди и јакнење на 
само-регулаторните механизми во 
новинарството, како и да се зајакне 
слободата на изразување и слобо-
дата на медиумите во Југоисточна 
Европа и Турција.

вовед
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: новинарството 

и новинарското 
образование

I

И
сториски факт е дека, 
новинарското образова-
ние е започнато во Аме-
рика во 1912 година во 
Колумбија во Школата за 

новинарство (Columbia School of 
Journalism), отворена на предлог 
на познатиот новинар и сопственик 
на медиум Џозеф Пулицер (Joseph 
Pulitzer) иако неговиот бизнис (жолт 
печат) совршено функционираше 

без обучен новинарски кадар. Тој 
новинарството ќе го окарактери-
зира како една од најсложените 
професии која бара широки и те-
мелни знаења и чврст карактер, за 
што е нужно формално образова-
ние (Adam, 2001). Оттогаш до денес, 
речиси нема земја во светот која не 
нуди новинарско образование, ин-
ституционално или алтернативно, 
со различни образовни традиции 
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новинарството и 

новинарското образованиеI

и ресурси и во различни културни 
и политички услови. Во меѓувреме, 
образовните програми ќе претрпат 
бројни, поголеми или помали, про-
мени во функција на подобрување 
на едукацијата и тренингот на идни-
те новинари. 

 
 Последниве десетина години, 

пред се, како резултат на глоба-
лизацијата, економските кризи и 
влијанието на новите медиумски 
технологии, новинарството и нови-
нарското образование се пред уште 
еден голем предизвик. Притоа, не 
станува збор само за технологијата 
и информатизацијата на современо-
то новинарство, туку и за суштински 
промени кои информатичкото опш-
тество ги носи во поширокото опш-
тествено и културно опкружување. 
„Новите медиум нудат нови мож-
ности за пласман на информациите, 
овозможуваат појава на нови акте-
ри, ги спојуваат старите и создаваат 
нови форми на јавна комуникација... 
интерактивност, мобилност, култу-
ра на бесплатна и лесно достапа 
информација, граѓански активизам 
кои ја трансформираат традицио-
нално сфатената улога на медиуми-
те...“ (Jakubowicz, 2009). Односно, 
ако до пред 100 години од новина-
рот се очекуваше да пронајде ин-
формации, да ги обликува во при-
казна и да ги пренесе на масовната 
публика преку масовните медиуми, 
„... today information is no longer 
scarce, breaking news is no longer the 
province of professional journalism, 
mass media are declining in influence 
and news is easily professionalized“ 
(Mensing 2010:511). За да се спра-
ви со сите овие предизвици и да 
одговори на длабоките структурни 
промени во опкружувањето, на но-
винарското образование му е пот-

ребен „нов правец“ кој ќе обезбеди 
компетенции и вештини чии клучни 
аспекти се критичкото размислу-
вање, иновативноста, претприемач-
ките вештини.

 

1.1.

Различни модели на 
новинарско образование

Практиката познава различни 
пристапи на изучување на новинар-
ството, како и различни и спротив-
ставени гледишта во однос на начи-
нот на стекнување на новинарското 
знаење. Генерално, станува збор за 
пет различни видови на новинар-
ско образование во светот: (1) мо-
дел на обука во школи и институти 
воглавном на универзитетите (Фин-
ска, Шпанија, САД, Канада, Велика 
Британија, Австралија, Јужна Кореа, 
Египет, Кеније, Аргентина), (2) ме-
шан модел на самостојно оспосо-
бување и обука на универзитетско 
ниво (Франција, Германија, Индија, 
Индонезија, Кина, Бразил, Турција, 
Јужна Африка), (3) модел на нови-
нарско образование во самостојни 
школи (Холандија, Данска, Италија), 
(4) модел на образование преку обу-
ка на работното место од страна на 
медиумската индустрија, на пример 
преку приправничкиот стаж (Ав-
стрија, Јапонија, Велика Британија, 
Австралија), и (5) сите наведени мо-
дели, а особено комерцијалните 
програми на универзитетите, како и 
тренинзите од медиумските компа-
нии, издавачите, синдикатите и дру-
гите приватни или државни институ-
ции (Источна Европа, Куба, Северна 
и Централна Африка, Блискиот Ис-
ток), (Deuze, 2006: 22). 
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новинарството и 
новинарското образование I

Од друга страна, различните ака-
демски традиции, како и различни-
от општествено-политички и култу-
рен контекст на државите во светот 
го детерминира и концептуалниот 
пристап на новинарското образо-
вание, што неминовно резултира и 
со негово различно дефинирање 
(Zelizer, 2006). Оттука и поделбата на 
средно-европски, западно-европ-
ски и американски модел на нови-
нарското образование, кон кои ин-
клинираат или ги копираат другите 
(региони или држави во светот). Во 
сите три модели можат да се воочат 
разлики, но и доминантни пристапи. 

Средно-европскиот модел тежиш-
тето го става на теоретското, општо-
образовно знаење од дисциплините 
како филозофијата, социологијата, 
политичката социологија, политич-
ките теории, политичките системи, 
меѓународните односи, медиумското 
право, етката, теориите на културата, 
а многу малку на практичната обука 
и тренингот кои можат да се совла-
даат во практиката. Студиите најчес-
то се организираат на факултетите 
за политички науки, филозовските 
и правните факултети. Сепак, при-
сутна е тенденција на зголемување 
на обемот на практичната работа и 
вежбите поради интересот и вклучу-
вањето на студентите во алтернатив-
ните форми на едукација. 

Наспроти тоа, западно-европ-
скиот модел поголем акцент става 
на комуникациските и медиумските 
знаења (медиологијата, социоло-
гијата на медиумите, медиумските 
системи, меѓународното комуници-
рање, медиумско право, медиумска 
етика), како и на дисциплини на кои 
во фокусот е новинарството (нови-
нарските жанрови, печатот, ради-

ото, телевизијата, агенциското, он-
лајн новинарството). Програмски, 
преовладува практичната настава 
и тренингот. Но, последново де-
сетлетие се забележува постепе-
но „зближување“ на програмите на 
овие два модели. Настојувањето кон 
единствен начин на образование на 
новинарите се поврзува, пред се, со 
болонскиот образовен систем.    

За американскиот модел на еду-
кација на новинарите се каракте-
ристични како студиите слични на 
западно-европскиот модел, така 
и студиите на кои доминира прак-
тичната настава. Таму студентите 
ги учат новинарските жанрови и 
вештини, користењето на новите 
медиумски технологии, аудио и ви-
део снимањето и монтажата, ди-
ректното вклучување во програма-
та, реализацијата на програма во 
живо, продукцијата. Работејќи се-
којдневно новинарски прилози, тие 
паралелно учат за локалната само-
управа, државните институции, суд-
ството, стопанството, здравството, 
образованието, полицијата, еколо-
гијата, а преку искусни професори 
и тренери ги учат професионални-
те правила и новинарската етика. 
(Veljanovski, 2013:355). 

Исто така, во светот е присутна 
и поделбата на традиционален или 
конзервативен модел, општообра-
зовен модел и чист модел на нови-
нарско образование. Според првиот 
модел, најдоброто школо за новина-
рите е практичната работа во редак-
циите. Се разбира, од професио-
налните новинари се бара високо 
образование, но не се инсистира на 
посебно новинарско образование, 
туку се прифаќаат струки од раз-
лични области. Така, покрај вооби-
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чаената редакциска школа (каде се 
учат техниките на новинарската ра-
бота), универзитетите организираат 
двосеместрални специјалистички 
курсеви со акцент на предмети од 
комуниколошката сфера (комуни-
кологија, теорија и практика на ис-
тражување на јавното мислење, ме-
диумско законодавство, новинарска 
етика). Моделот нуди палета на раз-
лични стручњаци, но денес, со екс-
плозијата на новите медиуми и кому-
никациски центри на медиумскиот 
пазар, тој заостанува во создавање-
то на самостоен новинар – професи-
оналец поради времето потребно за 
совладување на професионалната и 
редакциската рутина. 

Вториот модел се реализира пре-
ку формирање на посебни новинар-
ски групи/насоки на факултетите за 
хуманистички науки (филозофски-
те, социолошките, правните, факул-
тетите за политички науки). Таму се 
едуцираат стручњаци со одреден 
профил (правници, социолози, по-
литиколози) но со новинарка насо-
ка. Две третини од предметите се од 
дисциплините на матичниот факул-
тет (политиколошки, социолошки 
предмети), а една третина предмети 
од новинарското професионално 
поле од кои половината се теорет-
ски, а половината практични пред-
мети. Ваквиот начин на организа-
ција го скратува времето од дипло-
мирањето до целосното вклучување 
на новинарите во медиумите, но нај-
често е „проблем“ за нивно успеш-
но вклучување во сложената подел-
ба на редакциските активности.   

Третиот модел ги „преферира“ 
високите школи/факултетите за 
новинарство по примерот на Висо-
ката школа за новинарство во Лил 

(L’Ecole superieure de journalisme de 
Lille), каде третина од наставните 
планови се општообразовни пред-
мети, третина од комуниколошката 
научна рамка и третина практична 
новинарска работа (вежби во нас-
тавниот процес и пракса во редак-
циите), а студентите можат „специја-
листички“ да се насочат (на печат, 
радио, ТВ, агенциско и онлајн нови-
нарство).  Дипломираните новинари 
(професионалното  звање што го 
добиваат во дипломата) се способ-
ни да вршат преработка на аген-
циски вести, да известуваат од било 
кој настан на терен и аналитички 
да истражуваат одредена тема/
проблем. Моделот се „вклопува“ во 
теоретско-практичната концепту-
ализација на содржината на масов-
ното комуницирање како огледало 
на реалноста, и денес, наспроти 
сите критики од различни аспекти 
(телеолошки, етички, аксиолошки), 
се смета за најприфатлив меѓу сите 
оние кои го сфаќаат значењето на 
високото образование на новинари-
те. (Милетић, 2005: 373-375) 

Но, денес се уште не е разрешена 
дилемата што е најважно за стекну-
вање на новинарското знаење. За 
едни, клучно е универзитетското 
образование, а за други новинар-
ската практика. Односно, за едни 
новинарството само по себе е ака-
демска дисциплина која заслужува 
теоретско истражување и високо 
образование, а за други профе-
сионална вештина, а не подрачје 
од големо теоретско значење. За 
новинарите – практичари, новинар-
ството најлесно се учи во практика-
та - надвор од училницата, а не на 
универзитетите кои се несоодветни 
за оспособување на идните нови-
нари за реалноста на новинарската 

новинарството и 
новинарското образованиеI
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професија. Противаргументот на 
теоријата е дека новинарите мораат 
да имаат теоретски основи за оба-
вување на работата, бидејќи токму 
теоријата ја поттикнува практиката. 
Улогата на универзитетот не е само 
пренос на новинарско знаење и/
или вештини на студентите, туку и 
формирање на нивниот идентитет. 
Затоа, „новинарството треба да се 
изучува како сериозна академска 
дисциплина, а не само како струч-
но оспособување: за да можат да ја 
остварат својата улога, покрај веш-
тини, на новинарите им е потребна 
и интелектуална самосвест која из-
вира од знаењето, односно универ-
зитетското образование“ (De Burgh, 
2003: 110). 

Новинарството се уште е „рас-
тргнато“ помеѓу  практиката (меди-
умската индустрија), од една, и об-
разованието и истражувањето (уни-
верзитетот), од друга страна. Отту-
ка, суштествено е прашањето дали 
и колку новинарското образование 
има развиено свое специфично дис-
циплинарно концептуално орудие, 
прифатено како од универзитетите, 
така и од медиумската индустрија. 
Дилемата е како да се одвива обра-
зованието што го нудат новинарски-
те програми, дали акцентот да биде 
на практичните или на општообра-
зовните и хуманистичките знаења, 
односно дали универзитетите да 
учат, пред се, на вештините од но-
винарската практика или да бидат 
иницијатори на критички промени. 
Решението не е ниту пренагласу-
вање на теоријата ниту исклучиво 
инсистирање на практиката. Доми-
нацијата на теоретските предмети 
не ги оспособува идните новина-
ри за обавување на професијата, а 
форсирањето на учење на вештини-

те без нужни знаења за општестве-
ните процеси, професионалните и 
етичките стандарди, ги занемарува 
важни општествени вредности. 

Тоа го нагласува и Дејвид Мо-
улд (David Mould), повикувајќи се 
на Бил Киртз (Bill Kirtz), некогашен 
новинар уредник и издавач, а сега 
професор по новинарство, спо-
ред кого најдобрите новинари се 
оние најдобро образованите но-
винари, кои применуваат истражу-
вачки вештини, академски дисци-
плини и високи етички стандарди 
во својата професија. „They need 
the type of knowledge that is at the 
core of the liberal-arts tradition, 
to be found in courses that explore 
history, culture, politics and science… 
A narrowly-educated journalist – 
one with only technical skills or 
with only theoretical knowledge – 
cannot define „news“ intelligently or 
determine its significance… cannot 
distinguish a fad from a trend without 
the historical and cultural context…“ 
(Mould, 2009:48).

Покрај овие дилеми за најсоод-
ветниот начин на оспособува за но-
винарската работа, во фокусот на 
академските расправи е и прашање-
то на стекнатите знаења, односно 
компетенциите за квалитетна нови-
нарска работа. Ако во почетокот на 
20-тиот век се истакнуваа личните 
карактеристики на новинарот - та-
лентот и карактерто, денес тие се 
надминати во академските кругови. 
Затоа пак, се нагласуваат содржин-
ските, стручните и комуникациските 
компетенции на идните новинари, 
односно „познавање на тематското 
подрачје што се покрива, способ-
носта на изразување и доброто по-
знавање на различни новинарски 
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жанрови, свеста за функциите на 
новинарството и новинарската ав-
тономија и рефлексивноста“ (Poler 
Kovačič, Erjavec, Milosavljević, Vobič, 
2013:400). Притоа, ако се следи 
Стјуарт Прајс (Stuart Price), прет-
ставник на британскиот поглед на 
едукација на новинарите, целта тре-
ба да биде студиска програма кре-
ирана како резултат на интегриран 
модел на теоријата и практичната 
работа, интеракција помеѓу форма-
та и содржината, познавање на те-
оретски дисциплини кои, со добра 
практика, студентите ќе ги направи 
општествено корисни комуникатори 
кои ќе умеат да одговорат на сите 
професионални предизвици. (Prajs, 
2011) Оттука и ставот дека треба 
да се занемарат расправите во кои 
теоријата и практиката меѓусебно 
си противречат, туку тие да се „на-
доместат со критичко самоосозна-
вање на улогата  и  содржината на 
образовните програми за новинари-
те“ (Deuze, 2001:15).

1.2.

Меѓународни стандарди во 
новинарското образование

Меѓу научната и стручната јав-
ност, истражувачите, професори-
те  и тренерите континуирано се 
одвива расправа за улогата, содр-
жината и смислата на новинар-
ското образование (Comrie, 2003; 
Deuze, 2006; Dickson in Brandon, 
2000; Macdonald, 2006; Foote, 2008; 
Mensing, 2010). Притоа, посебно се 
издвојуваат неколку меѓународни 
(новинарски, медиумски) организа-
ции кои имаат развиено „листи на 
компетенции“ за она што е „добро“ 

новинарско образование, со зна-
ења и вештини за сите новинари без 
оглед на локалните услови во кои 
тие функционираат. 

Европското здружение за нови-
нарско образование (ЕЈТА) – осно-
вано непосредно по разурнувањето 
на Берлинскиот Ѕид, обединува по-
веќе од 60 образовни институции од 
повеќе од 25 европски земји. EJTA 
се одликува со широк диверзитет 
(во однос на институции, различ-
ни видови на медиумски системи, 
и различни култури кои членуваат 
во здружението). Препознавајќи ја 
потребата од градење на стандарди 
за квалитет на новинарското обра-
зование, членките на асоцијацијата 
на годишното собрание одржано во 
Тарту, Естонија, во 2006 година ќе 
ја донесат таканаречената Тарту – 
декларација, документ кој наведува 
што треба да научат студентите по 
новинарство. Но, како резултат на 
брзите општествени промени, таа 
во 2013 година ќе биде ревидира-
на, што јасно укажува на држење 
чекор со развојот на медиумите 
и во таа насока обид за „обедину-
вање“ на наставата и практиката. 
Декларацијата е составена од 10 
клучни новинарски квалификации 
кои претставуваат комбинација на 
знаења, вештини и професионален 
однос за обавување на стручните 
задачи. Секоја квалификација содр-
жи пет индикатори за тоа што треба 
да знае, разбира и/или да биде во 
состојба да покаже студентот по за-
вршување на студиите.

Квалификациите се однесуваат 
на: (1) Способност да размислува-
ат за улогата на новинарството во 
општеството (посветеност на де-
мократското општество, знаење на 
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правната и етичката рамка на нови-
нарството, развивање на издржан 
личен став за новинарството, разби-
рање на вредностите кои се темелат 
на професионален избор, поврзу-
вање на локалното со национал-
ното и глобалното), (2) Способност 
да се најдат релевантни прашања 
и агли (да се познаваат тековните 
настани и нивниот контекст, да се 
познаваат карактеристиките на раз-
лични медиуми, да се утврди реле-
вантноста на субјектот за различни 
публики, да се поттикне широко 
учество во дебата, да се откриваат 
настани вредни за известување врз 
основа на длабинско истражување 
(3) Способност да се организира но-
винарска работа (да се направи реа-
лен работен план, да се работи под 
временски притисок, да се прилаго-
ди на непредвидени ситуации, да се 
организираат придонеси од јавнос-
та, да работат во рамки на буџетски-
те ограничувања), (4) Способност 
за брзо собирање на информации 
(имање на широко општо знаење, 
поспецијализирано знаење во по-
лето, идентификување на повеќе 
перспективи за одредено прашање 
и оценување на веродстојноста на 
различни извори (5) Способност 
да се изберат суштинските инфор-
мации (да се прави разлика помеѓу 
главни и странични прашања, да се 
изберат информации врз основа на 
релевантност и веродостојност, да 
се изберат информации во соглас-
ност со медиумската платформа, 
интерпретација на избраните ин-
формации), (6) Способност за пре-
зентација (извонредна лингвистичка 
компетентност, да користат различ-
ни типови техники за раскажување 
приказни, да ги презентираат содр-
жините во ефективни комбинации 
на зборови, звуци и визуелизации, 

да се употребува технологијцата за 
новинарски цели), (7) Способност да 
се води сметка за новинарската ра-
бота (јасна претстава за потребниот 
квалитет на новинарските произво-
ди, да се оцени сопствената рабо-
та, да се прифати конструктивната 
критика, да се преземе одговорност 
за изборите направени во текот на 
процесот, да преземат одговорност 
за влијанието на крајниот производ), 
(8) Способност за соработка во тим 
(добри социјални вештини, да бидат 
сигурни, да ги презентираат идеите 
убедливо и да наоѓаат решенија), (9) 
Способност за претприемачко нови-
нарство (да покаже иницијатива, да 
ги разбере економските услови што 
лежат во основата на професијата, 
да ги препознаат можностите на па-
зарот, да развиваат нови произво-
ди / формати, да ги препознаваат 
практичните аспекти на фриленс 
новинарството (10) Способност да 
придонесат за надоградување на 
професијата (размислување околу 
иднината на новинарството, дефи-
нирање на комплексен практичен / 
професионален проблем, да усвоју-
ваат научни методи за прибирање 
на податоци, и веродостојни мето-
ди за анализирање и обработка на 
податоци, да наоѓаат соодветни ре-
шенија за сложени практични про-
блеми.

Истата идеја ја споделува и 
Poynter Institutе for Media Studies, 
кој во истражувањето спроведено 
со едукатори и професионалци на-
гласува што е важно за започнување 
на новинарската кариера во диги-
талната ера. Оттука произлегуваат 
и компетенциите и вештините за ид-
ните новинари групирани во четири 
клучни категори: (1) Knowledge, atti-
tudes and personal features, (2) News 
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gathering skills, (3) News production 
skills, (4) Technical and multimedia 
production skills. Притоа, секоја ка-
тегорија содржи неколку индикато-
ри. Во првата, тоа се curiosity, ac-
curacy, handles stress, deadlines and 
criticism well, broad general knowl-
edge, good social skills, be a team 
player, journalistic ethics, knowledge 
of other cultures, knowledge of gov-
ernment, understand the media land-
scape, be familiar with copyright and 
journalism laws, knowledge of the 
business of media, good news judg-
ment, knowledge of current events, 
select information based on reliabil-
ity, be a team leader, ability to em-
brace change and innovation. Во 
втората analyze and synthesize large 
amounts of data, network, make con-
tact and develop sources, search 
online information on an advanced 
level, master interview techniques, 
search for news and check sources 
without the use of the Internet, look 
at news with a historical perspective, 
interpret statistical data and graph-
ics. Во третата storytelling, write in a 
fluent style, write using correct gram-
mar, master various forms of journal-
istic writing, understand audience ex-
pectations and needs, speaking skills, 
и во четвртата ability to work with 
HTML or other computer languages, 
shoot and edit video, shoot and edit 
photographs, record and edit audio, 
ability to tell stories with design and 
visuals.10       

Во исто време, УНЕСКО во 2007 
година, а како резултат на прет-
ходни длабински истражувања, ќе 
изготви Модел за образование на 
идните новинари, кој денес служи 
како основа за образование на но-
винарите во повеќе од 60 држави и 

70 институции за едукација на но-
винарите во светот. Експертите кои 
го елаборираа моделот, тргнуваат 
од тродимензионален пристап на 
новинарското образование: „...the 
development of journalism practice 
(the first axis) is informed and 
enriched by the study of journalism in 
society (the second axis) and by the 
acquisition of methods and content 
marking modern knowledge through 
courses in other disciplines (the third 
axis)“ (UNESCO, 2007:11). 

Покрај тоа, моделот за секоја од 
трите академски години дава специ-
фична тежина за секоја категорија 
- professional practice, journalism 
studies and arts and sciences. Про-
центуално, 47% од предметите се 
однесуваат на професионалната 
пракса, 10% на новинарските сту-
дии, а 43% на уметност и наука. 
Односно, ако во првата студиска 
година акцентот е на уметноста и 
науката, во втората тие имаат по-
деднаква тежина, а во третата сту-
диска година доминира профе-
сионалната пракса. На тој начин 
се воспоставува „баланст“ помеѓу 
теоријата, од една, и праксата, од 
друга страна. Конкретно, програма-
та за прва година студии вклучува 
курсеви for foundations of journalism 
(writing – narrative, descriptive and 
explanatory methods; logic, evidence 
and research – incorporating critical 
thinking; national and international 
institutions,  general knowledge – 
basic knowledge of national and in-
ternational history and geography, 
introduction to contemporary social 
and other issues), reporting and writ-
ing (basic news), media law and arts/
science cources.  Во втора година, 
програмата содржи курсеви for re-

10 Види: http://www.newsu.org/course_files/StateOfJournalismEducation2013.pdf
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porting and writing (in-depth jour-
nalism), broadcasting reporting and 
writing (radio and television), journal-
ism ethics, multimedia/online journal-
ism and digital development, media 
and society, arts/science courses. Во 
трета година, reporting and writing 
(specialized journalism), newspaper 
workshop (reporting, editing, design 
and production, with basic instruc-
tion in photojournalism) or broadcast 
workshop (radio or TV editing, pro-
duction, and performance), arts/sci-
ence courses. The model predicts the 
necessity of the intership (between 
the second and third year of studies) 
at least a four-week placement within 
a professional newsroom (UNESCO, 
2007:11.13).        

Моделот се темели на неколку 
клучни компетенции: (1) An ability 
to think critically, incorporating skill 
in comprehension, analysis, synthe-
sis, and evaluation of unfamiliar ma-
terial, and a basic understanding of 
evidence and research methods, (2) 
An ability to write clearly and coher-
ently using narrative, descriptive, and 
analytical methods, (3) A knowledge 
of national and international politi-
cal, economic, cultural, religious, and 
social institutions, (4) A knowledge 
of current affairs and issues, and a 
general knowledge of history and 
geography (UNESCO, 2007:8). Слич-
ни компетенции дефинира и Адам 
Стјуарт, според кого „дизајнирање-
то“ на наставната програма треба 
да „...promote the capacity to make 
wise judgements on the significance 
of events and ideas as they occur and 
draw appropriate attention to them, 
encourage an understanding of the 
methods of evidence-gathering and 
fact assessment, perfect the linguis-
tic and narrative capacities of individ-

uals and encourage the best methods 
of visual representation and examine 
carefully methods of criticism and 
the structure, application, and as-
sessment of ideas“(Adam, 2001:325).

Шест години подоцна, во 2013 
година, УНЕСКО ќе ја надополни 
програмата со неколку специјали-
зирани курсеви како одраз на раз-
новидноста на новинарската прак-
тика, а пред се поради значењето 
на новинарското образование за 
подобрување на индивидуалните 
и институционалните практики на 
новинарите. Тие можат да се импле-
ментираат и на додипломските, и на 
последипломските студии, во гру-
пата на задолжителни или изборни 
курсеви. Програмата ги вклучува 
следните курсеви: (1) Media sustain-
ability (understanding of the environ-
ments in which media organizations 
operate, legislation, licensing the me-
dia, digital media, the role of media 
management, media professionalism, 
ethical standards), (2) Dada journalism 
(introducing quantitative and qualita-
tive methods in journalistic practice, 
statistics and methodology), (3) Inter-
cultural journalism (competences to 
produce stories in a culturally diverse 
way, cultural identity, multicultural-
ism, globalization), (4) Community ra-
dio journalism (principles, concepts, 
models, practices and future of com-
munity radio), (5) Global journalism 
(impact of globalization on media, 
global news challenges in local mar-
kets, media ethics, media concen-
tration and ownership, the internet, 
social media), (6) Science journalism, 
incorporating bioethics (health re-
porting, the environment and climate 
change), (7) Gender and journalism 
(the importance of gendered analysis 
in journalistic practice), (8) Humani-
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tarian journalism (the aspects related 
to human rights in reporting, mostly 
in conflict situations), (9) Report-
ing human trafficking (international 
labor migration and labor exploita-
tion in terms of human trafficking ), 
(10) Safety and journalism (topics on 
digital safety, freedom of expression 
or threats against journalists). (UNES-
CO, 2013) 

До денес овие постулати не се 
променети, а во практиката се при-
фаќаат со различна динамика и 
обем. Доколку се следат зборовите 
на Robert Picard, director of research 
at the Reuters Institute for the Study 
of Journalism in the Departnment of 
Politics and International Relations 
at the University of Oxford, „Journal-
ism education can only survive and 
succeed if it becomes much more 
aggressive in seeking change. It has 
to become far more innovative than 
it ever has been. It is not a matter оf 
thinking outside of box, because the 
box no longer exists. What is required 
is deciding what will replace the box 
or how to get along without one“ 
(Picard, 2015:10).

 

1.3. 

Неформално новинарско 
образование

„Тренд во светот е универзитет-
ското или високошколското об-
разование на новинарите“ (Deuze, 
2006: 22), но, покрај него опстојува 
и алтернативното, како совевидна 
„ефикасна“ надоградба и негова 
дополна, но не и замена. На меѓу-
народно ниво голем е бројот на ор-
ганизации, асоцијации, федерации, 

центри кои организираат обуки, тре-
нинзи, курсеви за новинари, нови-
нарски професионалци, едукатори.  
Нивна основна дејност е промоција 
на медиумските слободи, развој 
на независни медиуми, медиумски 
плурализам, новинарскиот профе-
сионализам и етичките стандарди, 
унапредување на слободата на из-
разување и човековите права, заш-
тита на слободата на говорот, заш-
тита на новинарите, застапување на 
медиумските права, промоција на 
фер медиумски закони и медиумски 
реформи, градење на новинарските 
капацитети...

Меѓу најстарите секако е The 
International Federation of Journalists 
(IFJ), формирана 1926 година во Па-
риз, а денешната форма ја добива 
во 1952 година. IFJ е најголема ор-
ганизација на новинарите во светот 
и претставува околу 600.000 члено-
ви во 140 земји. As „the global voice 
of journalists“, федерацијата ги про-
мовира човековите права, демокра-
тијата и плурализмот, слободата на 
медиумите, ги поддржува новинари-
те и нивните синдикати во борбата 
за нивните права и се спротивставу-
ва на сите видови дискриминација. 
Таа соработува и има консултати-
вен статус во ОН, УНЕСКО, Советот 
на Европа, Европската Унија. Меѓу 
нејзините активности се вбројуваат 
бројните истражувања ширум све-
тот, како и различните обуки за но-
винарите и медиумските професио-
налци. IFJ стратешки е фокусирана 
на три клучни области – безбеднос-
та (ризиците на новинарите во вр-
шењето на службената должност), 
безбедноста (медиумската концен-
трација на големите играчи како за-
кана за   уредувачката независност 
и професионалните новинарски 
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стандарди) и градењето на капаци-
тетите на новинарските синдикати, 
а особено помошта на новинарите 
кои се соочуваат со новите предиз-
вици во професијата која бргу се 
менува.11 

Нејзинот пандан, регионални-
от центар во Брисел, The European 
Federation of Journalists (EFJ), насо-
чен, пред се, на медиумскиот сек-
тор во Европа, исто така го брани 
правото на слобода на изразување 
и информирање, развивањето на 
квалитетно и независно новинар-
ство, синдикалното организира 
на новинарите. Тој, покрај број-
ни истражувања (about rigts and 
jobs in journalism, media freedom 
in Europe, building strong journalist 
unions in in Eastern Europe, building 
trust in media in South East Europe, 
advancing gender equality in media 
industries, confronting austerity in 
journalism…) спроведува и различ-
ни обуки и тренинзи за новинарите. 
Последниве години тие се концен-
трирани на предизвиците од нови-
те технологии, односно на сајбер 
безбедноста, дигитализацијата на 
работно место и слично. 

Посебно се издвојува The Eu-
ropean Journalism Training Associa-
tion (ЕЈТА), која обединува повеќе 
од 60 новинарски центри, школи и 
универзитети од 25 земји од Евро-
па. Тие заедно, во партнерство со 
Европската комисија и УНЕСКО, и 
преку меѓусебна соработка, рабо-
тат на подобрување на новинарско-
то образование во Европа. Самото 
име на асоцијацијата зборува дека 
нејзина клучна активност е обука на 
студенти-новинари. За таа цел спро-
ведува проекти и истражувања како 

патоказ за професионален пристап 
кон новинарското образование и 
новинарската обука, а се издвоју-
ваат оние за new technologies in 
European journalism training (1995), 
curriculum development in European 
journalism (1997), the Tartu declara-
tion (2006). Also, EJTA is focused on 
the Bologna Declaration and its im-
plementation in journalism training. 
One of the last training (2016) was fo-
cused on „Making Media and innova-
tive Journalism“, in order to explore 
new tools and ways to report news 
in the „Digital Era“, with lectures and 
workshops on best practices, formu-
las and technologies useful to im-
prove both the quality and economic 
sustainability in producing editorial 
projects and journalistic reporting.

Обука на новинарите реализи-
раат и две светски познати органи-
зации: Reporters without borders and 
Article 19. Обете се фокусирани, 
пред се, на заштита и промоција 
на слободата на изразување и сло-
бодата на информирање во светот. 
Reporters without borders, has con-
sultant status at the United Nations. 
Organization provides information 
about the media freedom situation 
worldwide in many languages (Eng-
lish, Franch, Spanish, Arabic, Chinese, 
Russian and other), and each Decem-
ber publishes an annual overview of 
events related to freedom of informa-
tion and the safety of journalists. The 
World Press Freedom Index, compiled 
by the organization, evaluates the 
level of freedom available to the me-
dia in 180 countries. Таа, исто така 
организира тренинзи за новинари 
и медиумски професионалци, пред 
се, за нивната безбедноста – физич-
ка и дигитална. 

11  Види повеќе: http://www.ifj.org/fileadmin/images/Website_pics/IFJ_Brochure.pdf
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Article 19, која името го добила 
според членот 19 од Унуверзална-
та декларација за човекови права, е 
фокусирана на активности поврза-
ни со freedom of expression, media 
regulation, freedom of information, 
censorship, violence & press freedom, 
governance & democracy, discrimina-
tion, defamation, conflict & security. 
Во соработка со 90 партнери ширум 
светот, организацијата спроведува 
мониторинзи, истражувања, анали-
зи, подготвува препораки и правни 
стандарди за зајакнување на уло-
гата на медиумите и за заштита на 
плурализмот, независноста и разно-
видноста на медиумите. Таа со под-
дршка на УНЕСКО или Европската 
Комисија има реализирано бројни 
тренинзи за новинарите, пред се, 
за физичката и дигиталната безбед-
ност на новинарите (развивање на 
стратегии за безбедност и зашти-
та), меѓународните и национални-
те правни рамки кои ги регулираат 
слободата на изразување и медиум-
ската етика, новинарскиот профе-
сионализам, слободата на изразу-
вање и еднаквоста (одговорноста на 
медиумите во промоција на различ-
носта, плурализмот и меѓукултурно-
то разбирање). 

Свое место во едукација на нови-
нарите имаат и International Media 
Support (IMS) и Media Diversity In-
stitute. IMS е насочена, пред се, на 
подршка и тренинзи за новинари и 
тренери за клучни прашања повр-
зани со new media and technology, 
professionalizing journalism, media 
business development, safety in jour-
nalism (protect themselves and re-
port professionally under pressure), 
media law reform (with journalists, 
civil activists, media lawyers, public 
officials, judges). Their activities are 

focused on integrating the best prac-
tices  journalism trainig materials in 
national media education curricula. 
MDI, as promoter of an „inclusive and 
accurate media“, има за цел промо-
ција на разбирање помеѓу различни 
групи и култури и спречување меди-
умите не/намерно да шират пред-
расуди, нетолеранција и омраза 
која може да доведе до општестве-
ни тензии, спорови и насилни кон-
фликти. За таа цел, организацијата 
има спроведено различни форми 
на едукација со вклучување на ши-
рок спектар на актери: новинари, 
уредници, сопственици на медиуми, 
граѓански/невладини организации, 
професори и студенти на студиите 
по новинарство. На пример, за но-
винарите организира посебни ра-
ботилници со теоретска и практич-
на обука за покривање на разновид-
носта, малцинските и прашањата на 
човековите права, за студентите и 
професорите воведување на курс 
по „известување за различностите“ 
на високите школи и факултетите, а 
за граѓанските организации обуки 
за користење на медиумите за над-
минување на негативното и неточно 
прикажување на нивните организа-
ции. Како резултат на сите овие ак-
тивности, објавени се бројни мате-
ријали и прирачници.  

Промоцијата и унапредувањетона 
слободните, професионални и плу-
рални медиуми и слободата на изра-
зување се во фокусот и на The Global 
Forum for Media Development (GFMD), 
an international membership network 
of media assistance group. Нејзините 
анализи, истражувања, тренинзи, се 
насочени, како на професионалните 
новинари, медиумите и медиумските 
организации, така и на граѓаните-но-
винари, истражувачките новинарски 
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мрежи, организациите на граѓанско-
то општество, академскиот сектор. 
Со цел воспоставување на заеднич-
ки етички стандарди за работа и раз-
вој на медиумите, GFMD ги унапре-
дува методите, најдобрите практики 
и новите технологии за функциони-
рање на медиумите преку заедничко 
учење, обука и евалуација. Притоа, 
акцентот го става, пред се на пра-
шања поврзани со говорот на омра-
за во новинарството и борбата про-
тив него, цензурата  и автоцензура-
та, саморегулацијата, пропагандата, 
новинарската етика, информациите 
од јавен карактер, судирот на инте-
реси во новинарството, медиумската 
корупција.

Слични активности има и Center for 
International Media Assistance (CIMA), 
кој работи на поддршка и подоб-
рување на развојот на независните 
медиуми во светот. Тој има реализи-
рано бројни проекти и истражувања 
за Journalist Security in the digital 
world, public service broadcasting’s 
place in the information ecology, 
soft censorship globally, the politics 
of media development, media in the 
age of cyber surveillance, the boom 
in business journalism, governmental 
advertising and soft censorship, 
supporting internet freedom, media 
literacy, hate speech, blasphemy and 
the role of news media, media owners 
and journalism ethics, information in 
the internet age, global investigative 
journalism. Со повеќето од овие пра-
шања се поврзани и тренинзите што 
центарот ги организира, а особено 
оние за револуцијата на дигитални-
те и социјалните медиуми, нивното 
влијание врз промената на стилот 
и содржината на медиумите во све-
тот, новинарските професионални 
стандарди, правните пречки и прав-

ната заштита за слободен и незави-
сен медиумски сектор, пристапот 
до информации, користењето на 
медиумската регулатива за ограни-
чување на слободата на медиумите. 

Можат да се набројуваат и други 
организации чија дејност е поврза-
на со медиумите, новинарите, ме-
диумската индустрија. Но, она што 
е заедничко за нивните едукативни 
активности е фоксот на два типа на 
проблеми: „старите“ кои се однесу-
ваат на вечните прашања во оваа 
сфера, како што се слободата на 
изразување, независноста на меди-
умите, новинарскиот професиона-
лизам, цензурата и автоцензурата, 
..., но и “новите“ како резултат на 
предизвиците и промените што ги 
носат новите информатички техно-
логии во медиумската сфера. Исто 
така, се чини дека на овој начин се 
гради „неопходното“ јадро на рам-
нотежа помеѓу теоретското (ака-
демското) и практичното новинар-
ско образование. 

1.4.

Новинарското образование 
во Југоисточна Европа 

Земјите во Европа имаат различ-
но искуство во организирање на но-
винарското образование. До скоро 
теоријата препознаваше два „типич-
ни“ модели на новинарско образова-
ние, западниот, од една, и источни-
от, од друга, со одредени специфи-
ки од земја до земја. На пример, гер-
манскиот модел во кој доминираат 
теоретски предмети и содржини од 
областа на комуникологијата, исто-
ријата и правото, со релативно по-
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мал број часови посветени на прак-
тично оспособување за новинарски-
те вештини. Или, францускиот модел 
кој функционира според три содр-
жински принципи: општо медиумско 
образование,  практично профе-
сионално образование и тематска 
специјализација (Plavšak, 2002). Или, 
таканаречениот „интегриран модел“ 
кој фукнционира во скандинавските 
земји, со програма која нуди и голем 
број академски предмети и практич-
ни курсеви во медиумите (Hovden, 
Nygren, Zilliacus-Tikkanen, 2016:15). 
Сепак, генерално акцентот е на по-
широко општо образование во ком-
бинација со новинарски предмети 
наспроти американските програми 
кои го нагласуваат новинарското 
стручно знаење. 

Она на што укажуваат истражу-
вањата реализирани во последново 
десетлетие (на пр. Grieves, 2011) е 
постепеното зближување на „на-
ционалните“ образовни програ-
ми кои ги надминуваат границите 
помеѓу националните новинарски 
култури иако се уште не може да 
се зборува за европска новинарска 
култура. Притоа, тенденцијата кон 
„единствен“ пристап во образова-
нието на новинарите е поврзана, 
пред се, со Болонскиот образовен 
систем. Универзитетите во Европа 
не само што го усвојуваат European 
credit and grading system, туку и ги 
прилагодуваат програмата по но-
винарство според меѓународните 
стандарди, пред се, според моде-
лот на УНЕСКО и ЕЈТА (Mould, 2009). 

Заедничка карактеристика на но-
винарското образование во земји-
те од Југоисточна Европа - Србија, 
Босна и Хрцеговина, Црна Гора, Ко-
сово, Албанија и Македонија - е сис-

тем граден според источниот, чес-
топати нарекуван советски модел. 
Едукацијата на новинарите, без ис-
клучок, се одвиваше на факултетите 
по општествени науки (политички, 
правни, филозофски), со претеж-
но теоретски содржини, а мал број 
практична новинарска работа. За 
нивните концептуални недостатоци 
илустративен е прекарот што по-
веќето го имаа добиено - „партиски 
новинарски школи“ – кој ги следе-
ше од комунистичкиот период. По 
општествено-политичките промени 
во 90-тите години, започнува „тран-
сформација“ и во новинарството и 
во новинарското образование, но 
обременето со бројни фактори кои 
го одредуваат неговиот профил, 
ниво и можности.

Соочувањето со отсуството на 
било какво новинарско образова-
ние (на пр. Црна Горга и Косово) 
или „застарено“ универзитетско 
образование, неприлагодено на но-
вите потреби, тешката економска 
ситуација, отсуството на стручен 
кадар, но и перманентниот и „не-
контролиран“ пораст на медиумите 
и „побарувачката“ на новинари на 
пазарот на труд, ќе доведе до тоа 
со новинарството да почнат да се 
бават луѓе без соодветно образо-
вание и искуство (па дури и само со 
завршено средно образование). Ако 
кон тоа се додаде и неразвиеноста 
на невладиниот сектор, како вону-
ниверзитетска форма на едукација, 
и неговата зависност од странски 
донации како „противтежа“ на раз-
војот на самоодржлив систем на 
едукација, процесот на долгорочно 
планирање на развојот на едука-
цијата на новинарите е исклчително 
тежок, преполн со дилеми и преис-
питувања, успеси и неуспеси. 
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Денес трансформацијата на уни-
верзитетското образование во овие 
земји се наоѓа во различни фази, 
зависно од специфичната ситуација 
во секоја земја одделно. Тоа се од-
несува како на бројот на студиите 
по новинарство, така и на самиот 
карактер на понудените програми 
на тие студии. Така, има држави 
во кои новинарството се изучува 
само на еден факултет/универзи-
тет (Црна Гора), држави со два-три 
факултети по новинарство (Алба-
нија, Македонија, Косово), но и др-
жави со многу повеќе универзитет-
ски студии по новинарство (Босна и 
Херцеговина, Србија). Сосем друго 
е прашањето, дали овие бројки се 
одраз на актуелните општествени 
потреби или резултат на „некон-
тролираната“ трка да се надомес-
ти дискрепанцата помеѓу големиот 
пораст на бројот на медиуми, од 
една, и малиот број на едуцирани 
новинари, од друга страна, без ог-
лед дали и колку таа бројка на ме-
диуми е реална и одржлива. Или пак 
тоа е резултат на добрата/лошата 
образовна политика на државите 
за отварање на „пазарот“ освен за 
државни и за приватните образовни 
институции. Во практиката пак, сту-
диите по новинарство се соочуваат 
со лоша материјална позиција, не-
достаток на потребна опрема, неа-
декватен однос помеѓу теоретските 
и практичките предмети (на штета 
на практичките предмети), ограни-
чен или недоволен број на стручен 
кадар, но и недоволна соработка со 
новинарите-професионалци и ме-
диумските куќи. 

Едукацијата на новинарите се од-
вива и на државни и на приватни фа-
култети/универзитети, а постојат и 
посебни новинарски школи. Притоа, 

студиите по новинарство никаде 
не функционираат како самостојна 
институционална единица, туку ор-
ганизациски, како посебна насока 
(1) на факултетите од сродни науч-
ни гранки или (2) во рамките на фа-
култетите со комбинирано име (кое 
обединува две или повеќе насоки на 
студирање). Првите се дел од држав-
ните Факултети по правни или поли-
тички науки, Филозовските факулте-
ти или Факултетите по општествени 
науки, организирани како студии по 
новинарство или новинарство и ко-
муникации (најчесто во Босна и Хер-
цеговина, Македонија, Србија, Црна 
Гора и Албанија). Вторите се дел од 
приватните Факултети по новинар-
ство и комуникации, Факултетите по 
медиуми и комуникации, како сту-
дии по новинарство, или медиуми и 
новинарство (во Босна и Херцегови-
на, Косово, Србија). Но, се среќаваат 
и факултети со студии специјализи-
рани за одделни сфери во нови-
нарството, како што е приватниот 
Факултет за спорт во Србија и во не-
гови рамки студиите по спортско но-
винарство, или државниот Факултет 
за историја и филологија во Алба-
нија, во чии рамки има три студиски 
програми – политичко новинарство, 
економско новинарство и социјал-
но-културно новинарство. 

Воочлива е терминолошка не-
конзистентност (невоедначеност) 
на студиите по новинарство. Но, 
тоа не е специфика само на земји-
те од Југоисточна Европа, туку ја 
среќаваме и во други универзитети 
во светот. Притоа, се поголем број 
универзитетски студии во Европска-
та унија и во други земји од развие-
ниот свет го користат називот кому-
никациски науки (Communications, 
Kommunikat ionswissenschaft , 
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Scieza della Communicazione), а во 
поново време во студиските про-
грами по новинарство и масовни 
медиуми се презема и називот ме-
диумски студии. Така, универзитет-
ските програми нудат новинарски 
студии (journalism studies), медум-
ски студии (media studies) и кому-
никациски студии (communiaciot 
studies), но и нивна комбинација. 
Анализата на нивните програми ка-
жува дека тие, независно од името, 
помалку или повеќе, се поклопува-
ат. Притоа, се поголем е бројот на 
автори кои се согласуваат дека е 
невозможно овие студиски гранки 
да се одвојат, односно тоа подраз-
бира „спојување на програмата по 
новинарство и масовни медиуми на 
факултетите со можност за ускокну-
вање од една на друга програма за 
да се одолее на предизвиците на 
21. век кои се уште ги немаме пред-
видено“ (Royal, Schmitz Weis, 2013).

Начинот на студирање на сите 
високообразовни институции се 
одвива според таканаречениот Бо-
лоњски модел на образование, по 
принципот тригодишни додиплом-
ски и двегодишни магистерски 
студии (3+2) или четиригодиш-
ни додипломски и едногодишни 
постдипломски студии (4+1). Него-
вата примена ќе наметне и промена 
на постојните наставни програми, 
односно усогласување на бројот 
на предмети од таканаречен „обра-
зовен“ карактер (од општествените 
науки и политиколошките дисци-
плини) со оние „теоретските“ од 
областа на медиумите заедно со 
„практичната“ настава. Тоа, секако 
не значи воспоставување на рамно-
тежа помеѓу теоријата и практиката 
во изучувањето на новинарството. 
Притоа, повеќето факултети во ре-

гионот организираат магистерски 
студии по новинарство - новинар-
ско „усовршување“ и тоа најчесто 
на државните факултети. Струк-
турно, според наставните планови 
и програми, може да се препознае 
таканаречениот „мешан модел“ на 
изучување на новинарството, од-
носно, повеќе или помалку, рамно-
мерна распределба на теоретските 
наспроти практичните предмети. 

а) Неформално новинарско 
образование во Југоисточна Европа

Во регионото на Југоисточна Ев-
ропа странските донатори имаат 
инвестирано огромни средства, а 
од крајот на 90-тите години забеле-
жителен е рапиден развој на инсти-
туции, невладини организации со 
бројни проекти кои се бават со еду-
кација на новинарите и медиумски-
те работници. Последниве неколку 
години, од мноштвото организации, 
посебно се издвојуваат неколку 
најуспешни кои ги карактеризира 
долгогодишно искуство и конзис-
тентна стратегија во едукацијата 
на новинарите. Тие се практично 
ориентирани, флексибилни, блиску 
соработуваат со медиумските куќи 
и и интензивно регионално сорабо-
туваат и разменуват искуства. 

Една од најактивните е South 
East European Network for Profe-
sionalization of Medija (SEENPM) која 
обединува 18 медиумски центри и 
институции од 12 земји во Централ-
на и Југоисточна Европа. SEENPM 
promotes excellence in journalism 
through policy initiatives, research 
and training. It aims to protect and 
defend freedom of the press, support 
the development of independent 
media and journalism professional 
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standards, and strengthen relations 
among journalists. Од формирањето 
во 2000 година до денес, SEENPM 
има спроведено широк спектар на 
медиумски истражувања и анализи, 
како и бројни едукативни проекти 
за новинарите и другите медиумски 
работници. Има спроведено бројни 
обуки за новинарите: online video 
training platform for journalists, vio-
lence as reports of attacks on women 
journalists, journalist who want to 
create their own multimedia plat-
form, investigative journalism, pro-
tection of journalism and the safety 
of journalists, economis and politi-
cal reporting, ethical guidelines for 
online media, professionalization of 
media, media freedom and advocacy, 
media against hate, media literacy, 
improving reporting on children in lo-
cal media, journalism in digital age, 
reporting taboos, reporting on vul-
nerable groups and other. 

Не помало значење има и Balcan 
Investigative Reporting Network(BIRN), 
мрежа на невладини организации 
која промовира слобода на говор, 
човекови права и демократски вред-
ности. Таа е присутна во регионот 
на Балканот и има свои ограноци 
во Албанија, Косово, Србија, Босна 
и Херцеговина и Македонија, како и 
новинарски мрежи во Црна Гора, Бу-
гарија, Хрватска, Грција и Молдавија. 
BIRN има имплементирано широк 
спектар на програми и проекти насо-
чени кон обука на новинарите, изда-
ваштвото, мониторингот, работата со 
граѓанските организации. It targets a 
wide range of stakeholders, from the 
general public, journalists and media 
in general, to decision makers, both 
national and international, and civil 
society organisations. Обуките што 
ги спроведува се посебно насочени 

на online reporting, quality reporting, 
sustainable journalism, assessing self-
censorship, cooperation between me-
dia and civil society, especially investi-
gative reporting and online investiga-
tive journalism.    

 
Во оваа група спаѓаат и фон-

дацијата Konrad-Adenaue-Stiftugn 
(KAS), односно Media Program South 
East Europe формирана 2005 во 
рамките на KAS која е фокусирана 
поддршка на слободните и независ-
ните медиуми и јакнење на нивната 
улогата во процесите на демокра-
тизација и трансформација. За таа 
цел, Media Program  организира 
обуки, истражувања, дијалог со вк-
лучување на новинари и уредници 
од сите медиуми, сопственици/ди-
ректори на водечки медиумски куќи, 
невладини организации, медиумски 
адвокати, комуникациски експерти 
и политичари. Нејзини клучни об-
ласти на делување се: journalistics’ 
qualification (program teaches teach-
ing skills and knowledge in the areas 
of democracy, ethical standards in 
media), media freedom and plural-
ity of views (the influence of politi-
cal and economic interests, the in-
creasing concentration of media, the 
lack of transparency of media) and a 
modern, professional and responsible 
political communication. Во рамки-
те на Програмата се организирани 
бројни истражувања, од кои посеб-
но се издвојуваат оние за универзи-
тетското образование во регионот 
на Југоисточна Европа, како и обуки 
за investigative reporting, reporting 
in time of crisis, media ethics and 
practical training in universities.

Слични активности препознава-
ме и кај Center for Media, Data and 
Society (CMDS), research center for 
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the study of media, communication, 
and information policy and its im-
pact on society and practice. CMDS 
is founded in 2004 as part of CEU’s 
School of Public Policy. It research 
interests and priorities include Eu-
ropean media and journalism, media 
and transition, community media and 
development, freedom of expression 
and human rights, privacy and data 
protection, civil society and technol-
ogy. Center спроведува и обука на 
новинари фокусирани on the fun-
damentals of media and freedom 
of expression law in the digital age, 
strengthening journalism in Euprope 
(tools and networking), creative ap-
proaches to living cultural archives 
(promotion of European collabora-
tion between community media or-
ganizations) and other.

South East European Media Ob-
servatory as a regional partnership of 
civil society organizations, is focus-
ing at enhancing media freedom and 
pluralism, democratic development 
of media systems and influencing 
media reform in the countries in the 
region of South East Europe. Media 
Observatory particularly addresses 
the problems with integrity of media 
and journalism, especially on harm-
ful patterns of media ownership and 
media finances. In recent years it has 
concentrated on media integrity in 
Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Croatia, Macedonia and Serbia by 
providing a regional instruments for 
media research and monitoring, sup-
port to investigative journalism and 
civil society engagement.

Наспроти тоа, South East Europe 
Media Organisation (SEEM), фор-
мирана од водечки главни уре-
дници, директори на медиуми и 

професори по новинарство во Ју-
гоисточна и Централна Европа, 
преку форуми, конференции, про-
екти и обуки третира широк спек-
тар на теми: media business today, 
investigative journalism, old and new 
media, right to access information, 
data journalism, privacy and the 
protection of sources, self-regulation 
and standards of quality reporting. 
Организацијата обединува мре-
жа на уредници и новинари од во-
дечки весници, списанија, радио 
и телевизиски станици, новински 
агенции и нови медими, се „бори“ 
за слободно новинарство и е фо-
кусирана на обезбедување помош 
на новинарите кои се под физичка 
или смртна закана.

Сите овие организации имаат 
свое значење во новинарската еду-
кација во регионот на Југоисточна 
Европа. Но, фактот што во опкру-
жувањето дејствуваат повеќе так-
ви организации и донатори, чии 
активности често (непотребно) се 
преклопуваат, реално го отежну-
ва процесот на долгорочно пла-
нирање и развој на стратегија за 
новинарска едукацијата. Од друга 
страна, нивната речиси целосната 
зависност од странските донатори, 
не им гарантира опстанок и само-
одржливост. Притоа, меѓусебна-
та  регионална соработка се чини 
вистинска „алтернатива“ за опстоју-
вање на алтернативниот систем на 
едукација на новинарите. Или, уште 
подобро, стратешката определба 
на некои од нив (веќе присутно во 
практиката) да се „ребрендираат“ 
во редовна форма постуниверзи-
тетско практично и специјалистич-
ко образование на новинарите и со 
тоа да станат комплементарни со 
универзитетското образование.   

новинарството и 
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б) Причини за ниското ниво на 
професионализам во медиумите во 
регионот

Одамна е сфатено дека новинар-
ството не може да им се препуши 
само на луѓе желни за афирмација 
во јавноста (што новинарството не-
миновно ја содржи), па дури и на 
поединци со солидно образование 
и писменост кои во оваа дејност до-
бро се снаоѓаат. Појавата на стан-
дарди и правила, како професио-
нални, така и етички, стриктно повр-
зани за новинарството, ја наметнува 
потребата од систематска, интер-
дисциплинарна едукација на нови-
нарите, која во современиот свет 
се обавува на универзитетско ниво, 
иако паралелно постојат и бројни 
облици на алтернативно образо-
вание, воглавном организирано од 
медиумите, медиумските и новинар-
ските здруженија и организации. 
Но, она со што неминовно ќе се со-
гласиме е дека денес новинарската 
професија се наоѓа на една од нај-
сериозните пресвртници во својата 
историја. Паралелните технолошки, 
економски и општествени промени 
секако се причина за темелно пре-
испитување на новинарската про-
фесија, а особено на новинарскиот 
професионализам.

Генерално, нивото на професио-
нализам во земјите во Југоисточна 
Европа е на ниско ниво! Причина-
та за тоа, се чини, најлесно се ло-
цира во слабата едукација на но-
винарите, особено недоволното 
изучување на новинарската етика, 
или отсуството на практична на-
става во образовниот процес. Она 
што создава „главоболки“ во сите 
држави во регионот е прашањето 

како да се биде професионален 
новинар во длабоко политички по-
делени општества или поделени 
медиуми на две спротивставени 
групи „позициони“ и „опозициони“. 
Како новинарството да се „спра-
ви“ со политичките и економските 
притисоци, сеедно дали доаѓаат од 
државата (власта), економијата или 
споствениците на медиумите. Како 
новинарите да се држат до профе-
сионалните стандарди во работата 
со нерешен социјален статус, ниски 
плати, синдикално незаштитени, 
под притисок на главниот уредник, 
а неретко изложени на напади, за-
кани, затвор, па дури и ликвидација. 
Во такви околности, недостигот на 
соодветни новинарски квалифи-
кации станува минорно, па дури и 
беспредметно прашање. 

На медумскиот пазар има голем 
број на медиуми (особено елек-
тронски), што најчесто се дефинира 
како плурализација и разновидност 
на медиумите. Тие процеси започ-
нати во 90-тите години од минатиот 
век, секаде беа во подем. Но, денес 
токму плуралноста и професионал-
носта на медиуми бележи пад во 
секој поглед. Тоа го потврдуваат и 
податоците од индексот за слобо-
да на медиумите на Репортери без 
граници (Reporters Without Borders) 
за 2016 година. Најголемиот број 
држави од регионото се многу ни-
ско рангирани, особено Македо-
нија и Црна Гора (на 118, односно 
106 место), потоа следат Косово и 
Албанија (на 90, односно 82 место), 
па Босна и Херцеговина и Србија 
(на 68, односно 59 место).12 Во исто 
време, голем е бројот на факултети 
и школи за едукација на новинари, 
но има и такви кои се затвараат или 

12  Идекс за слобода на медиумите за 2016 година на Репортери без граници, достапно на: https://rsf.org/en/ranking
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се ставаат во мирување, што за оние 
најсмелите во размислувањето зна-
чи дека  новинарство, полека, но си-
тугно е „професија во изумирање“. 
Сепак, погледнато конкретно, во 
секоја држава одделно, можат да се 
воочат одредени специфики. 

Во Албанија професионалноста 
на медиумите директно е поврзана 
или произлегува од проблематична-
та медиумска сопственост, навлезе-
носта на бизнис интересите во уреду-
вачката политика, слабите плати на 
новинарите и притисоците со кои тие 
се соочуваат во нивната работа. Вак-
вото медиумско опкружување не ги 
поттикнува новинарите да станат по-
добри во својата професија бидејќи:

 „...на крајот, медиумските соп-
ственици се најмногу заинтереси-
рани за пропаганда, тие се заинте-
ресирани да ги користат весниците 
како средство за исполнување на 
нивниот бизнис интерес. Дали ќе 
имаат квалитетни репортери не 
им прави голема разлика. Тие само 
сакаат некој кој работи напорно и 
некој кој можат да го искористат за 
свој интерес.“13 

Всушност, главниот проблем е 
поврзаноста помеѓу новинарите 
и сопствениците од причина што 
сопствениците се многу моќни. Тоа 
директно влијае на намалување 
на професионалните новинарски 
стандарди. Односно, сопственици-
те создаваат нови медиуми, но не се 
трудат тие да бидат професионал-
ни. Затоа, на младите новинари не 
им помага многу тоа што во обра-
зовниот процес се посветува голе-

мо внимание на етиката и важноста 
на етичкото известување. Иако тие 
теоретски се многу добро поткова-
ни, кога за прв пат ќе се соочат со 
новинарската професија и со при-
тисоците во редакциите, во комби-
нација со лошите економски усло-
ви, тие не успеваат да го испорачаат 
тоа што претходно го учеле на нови-
нарските студии: „Не го забораваат 
тоа што го учеле, но сопствениците 
им велат да заборават на правилата 
и етичките принципи и дека треба 
да работат така како што тие ќе им 
заповедаат.“14

Освен тоа, не е мал бројот на 
оние (интервјуирани) според кои 
концептот на етиката е прашање на 
личен избор. Односно, не е потреб-
на посебна книга за да се знае што 
е погрешно, а што правило, ниту има 
голема потреба од посебни курсеви 
по етика бидејќи е многу лесно да 
се препознае што е етично, а што 
неетично во новинарството и етич-
ките принципи во новинарството се 
добро познати. Дури:  „Кога од тебе 
бараат нешто што не се поклопува 
со новинарската етика, тогаш нее-
тично е да останеш таму, а етично е 
да заминеш.“15

Во Босна и Херцеговина, на но-
винарството се гледа како на про-
фесија која бара страст и многу 
посветеност. Но, во реалноста „...
медиумите често не ги почитуваат 
етичките правила на професијата, 
иако тоа не секогаш зависи од но-
винарот – тоа може да зависи од 
уредникот, но сепак ова е профе-
сија во која секој треба сам да се 
избори за себе да биде подобар“.16 

13  Интервју со Бесар Ликмета, уредник во БИРН Албанија. 
14  Интервју со Марк Марку, Универзитет во Тирана. 
15  Интервју со Алфред Лела, директор на МАПО 
16  Интервју со Рубин Ченгиќ, новинар во магазинот „Старт“.
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Во исто време, се истакнува дека 
не постои професија која повеќе 
се променила од новинарството. 
„Всушност, во овој момент не знае-
те што е медиум, а што новинар. Се-
кој човек е новинар, секој може да 
биде новинар и се може да биде ме-
диум... и тоа луѓето го доживуваат 
како некој вид новинарство. Но, но-
винарството е систем на вредности 
кој го контролираат професионал-
ни стандарди.“17

Поради условите во кои функ-
ционираат медиумите, како и при-
тисоците во самите медиуми, она 
што на факултет се учи за етиката и 
стандардите на професијата тешко 
се применува во практиката. Сепак, 
се уште највисоко ниво на профе-
сионални стандарди има јавниот 
сервис на федерално ниво, и колку 
и да е во проблеми и криза, тој се 
уште е подобриот дел во медиумска 
сцена во Босна во етичка смисла. 
Но, не е така во другите (кантонал-
ни) сервиси. На пример, „Ако погле-
днете два-три дневника на јавниот 
сервис на Република Српска, ќе ви-

дите дека тоа е целосно медиумски 
режим што е јасно како ден. Каде е 
тука етиката?“18

Непрофесионално работат и ин-
тернет медиумите и не ја извршуваат 
задачата што ја имаат како вистин-
ски медиуми. „Информациите што 
таму се споделуваат не се прове-
рени или пак не се ставени во пра-
вилен контекст. Значи, тие не знаат 
како да управуваат со информаци-
ите што ги имаат. Затоа, на крајот, 
некој треба да сноси одговорност 
за информациите што ги пласира.“19 
Но, се чини дека најлоша е состој-
бата во печатените медиуми:  

 „Во печатените медиуми состој-
бата е катастрофална, имате при-
мери во кои медиумите директно 
промовираат одредени радикални 
идеи, има говор на омраза ... и кога 
разговарате со нив тие ви велат 
дека сите тие стандарди ги позна-
ваат, но кога наутро ќе го отворат 
весникот во својот текст го препо-
знаваат само потписот и некои бук-
вални факти во него.“20 

         

17  Интервју со Боро Контиќ, директор на Медиа центар во Сараево. 
18  Интервју со Стефан Благиќ, магазин Фронтал
19  Интервју со Аладин Алибеговиќ, Центар за истражувачко новинарство во Сараево
20  Интерву со Лејла Турчило, професор на Факултетот за политички науки во Сараево.
21  Интервју со Хасан Салиу, професор на Колеџот ААБ

новинарството и 
новинарското образование I



31
креирањ

е на идеален курикулум по новинарство за Југоисточна европа
П

о
т

р
а

га
 П

о
 н

о
в

и
 р

е
ш

е
н

и
ја

:

Во Косово лошата економска со-
стојба на медиумие, ниските плати 
на новинарите, исполитизиранос-
та на медиумските сопственици и 
влијанието на бизнисот врз уреду-
вачката политика на медиумите при-
донесува целокупното медиумско и 
новинарско опкружување да биде 
во незавидна положба. „Новинари-
те во Косово не се чувствуваат мно-
гу сигурни и се плашат од опаснос-
та дека ќе останат без работа. Ова 
прави тие да бидат конформисти.“21 
Поради тоа, тие не успеваат да ја 
остварат својата улога на чувари на 
јавниот интерес. Кога новинарот ќе 
влезе во редакција не може да има 
големо влијание бидејќи други ја во-
дат уредувачката политика на меди-
умот. Најголемиот проблем  е што:

 „... студентите учат три или пет 
години професионално новинар-
ство и кога ќе влезат на пазарот се 
судираат со уредувачка политика 
која ја создава тој што го финан-
сира медиумот. Проблемот не е во 
младите новинар дали ја сфаќаат 
важноста на демократијата, туку 
дали медиумот е фатен од некои 
политички олигарси и зависи од 
нивните финансии.“ 22 

 
 Освен тоа, прашање е како 

да се биде професионален „...кога 
новинарот зема многу мала плата и 
тогаш мора да потпадне под влија-
ние на одредена политика или по-
единци и одредени бизниси за да 
може да преживее.“23 Новинарите 
тешко опстануваат, имаат долгови и 
се принудени, по секоја цена, да го 
задржат работното место.  „Може-
те да отпуштите некого без никаков 

проблем и наредниот ден да имате 
нов, исто така, подготвен новинар 
во вашата канцеларија, некој кој 
ќе биде полојален на уредувачката 
политика.“24 Токму затоа се посо-
чува важноста на изучувањето на 
етиката во текот на студиите. „Таа 
е клучна на повеќе начини поради 
тоа што им дава насоки на студен-
тите во смисла на тоа зошто се овде 
и што се обидуваат да сторат. Дали 
се борат за подобар живот или само 
пополнуваат места.“25       

Македонија последниве пет-шест 
години бележи драстичен пад на 
слободата на медиумите, екстрем-
но сложената политичка ситуација 
трае подолго време, а медиумите и 
новинарите се едни од најголемите 
жртви, но и актери кои се дел од ме-
диумската „политичко-криминална“ 
спрега во целиот тој процес. Нови-
нарството како професија е една од 
најизложените на тужби за клевета 
и навреда. Тоа до пред некоја го-
дина, додека клеветата и навредата 
не беа декриминализирани, висеше 
како дамоклов меч над секој нови-
нар кривично да биде обвинет за 
тоа што го објавил, пред се од врвот 
на власта, и за тоа да плати дракон-
ска казна, невидена во аналите на 
исоријата на новинарството. Како 
најголеми „штетници“ на угледот и 
интегритетот на новинарството и 
новинарскиот професионализам, 
се посочуваат таканаречените „спе-
цијалци“ – луѓе анонимуси доне-
сени во медиумите за да остварат 
одредена политичка мисија (а не да 
работат новинарство) кои потоа ќе 
се повлечат како административци 
или во партиските тела. Амбиентот 

22  Ибид.
23  Интервју со Виолета Ороши, новинарка
24  Интервју со Арбен Салиху
25  Интервју со Насер Мифтари
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во Македонија создава непријател-
ски однос кон новинарската профе-
сија и ги маргинализира луѓето кои 
се професионалци, а ги промови-
ра оние без етика, бескрупулозни, 
луѓе кои на новинарството гледаат 
како на средство за збогатување, за 
зближување со политичките елити 
што потоа овозможува други приви-
легии во општеството. Сепак:

      
  „Постојат голем број на новина-

ри коишто успеаја да го заштитат 
личното достоинство и интегритет 
не допуштајќи на политичарите 
да ги злоупотребуваат но најголем 
дел од тие луѓе денес се или невра-
ботени или работат за некој скро-
мен надомест најчесто на некој ин-
тернет портал.“26 

Несомнено квалитетот на но-
винарско образование е во коре-
лација со степенот на медиумски 
слободи и новинарскиот профе-
сионализам. Но, тоа не е единствен 
фактор. Има новинари кои помина-
ле низ лошо новинарско образова-
ние, но подоцна се граделе и го на-
дополниле тоа што им недостасува-
ло во формалното образование. Но, 
кога во практиката ќе се соочат со 
притисок од различни страни, про-
блемот добива други димензии. Или 
оние најдобрите на факултет, кои 
во практиката се покажуваат како 
слаби новинари. Затоа, етиката е 
многу важна за зачувување на ин-
тегритетот на професијата. Таа на 
факултет се изучува како посебен 
предмет, но најчесто ја предаваат 
„професори по филозофија кои се 
занимаваат со општи филозофски 
прашања“27, а недостасува „приме-

нета етика“. Оттука, реално е пра-
шањето колку младите новинари ја 
препознаваат важноста на етиката 
во новинарството, па дури и кога 
добиваат „ситни подароци“ за кои 
подоцна ќе се бара противуслуга. 

 
Во Црна Гора, медиумските сло-

боди се на многу ниско ниво и беле-
жат пад. Општеството е поларизи-
рано, медиумите политички се поде-
лени на владини и опозициони (кои 
себе си се нарекуваат независни), а 
новинарите подпросечно платени, 
што ги тера да работат како што сака 
редакцијата бидејќи немаат избор. 
Освен тоа, зачестени се случаите на 
напади на новинарите и медиумите 
без решавање на случаите. Денес е 
тешко да се биде вработен во меди-
умите во Црна Гора, а уште потешко 
да се има свое мислење бидејќи ре-
дакциите вршат цензура и мора да 
се работи така или воопшто да не 
се работи. Тогаш е многу тешко да 
се спречи корупцијата во новинар-
ството. Песимистички се очекувања-
та ситуацијата во догледно време 
да се смени, а уште помалку дека 
младите (новинари) можат да бидат 
носители на промени. Можеби ако 
во едукативниот процес се обрнеше 
внимание на етиката, медиумите ќе 
беа многу попрофесионални. Но: 

 „Неедуцираноста не може да 
биде изговор, сите тие доволно 
знаат, доволно се едуцирани, има-
ат доволно пракса. Ситуацијата не 
може да ја смени ни додатна еду-
кација, бидејќи сите имаат своја 
„агенда“ и не обрнуваат внимание 
на етиката и на стандардите на 
професијата.“28 

26  Интервју со Билјана Петковска, директор на Македонскиот институт за медиуми во Скопје. 
27  Интервју со Јасна Бачовска, раководител на катедрата по новинарство на Правниот факултет во Скопје
28  Интервју со Мирјана Цамовиќ, претседател на Синдикатите на медиумите во Црна Гора.
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Односно, луѓето кои имаат свои 
етички стандарди, тие во најголем 
број случаи ќе ги задржат и во но-
винарството без оглед дали и колку 
учеле медиумска етика, а доколку 
учеле тогаш тоа е „добитна ком-
бинација“. „Едукацијата може да 
биде вакцина проти некој вирус, но 
не мора да значи дека ако добиете 
вакцина дека лесно ќе поминете.“29 
Исто така, студентите можат да 
имаат највисока оценка по медиум-
ска етика, но доколку немаат хра-
брост, знаење и компетенции да се 
наметнат како добар новинар, тие 
нема да можат да ја применат ме-
диумската етика. Нив сопственикот 
или уредникот ќе го уцени да пишу-
ваат негативно или позитивно од 
негов аспект, а не од етички аспект, 
велејќи им дека не им треба етика. 
Поголеми шански имаат оние малку 
„потврдите“, но, зависи во кој меди-
ум работат. Но, останува констата-
цијата дека „На сопствениците не 
им требаат новинари кои се добро 
образовани, туку новинари со кои 
лесно ќе можат да управуваат.“30 
Во таков случај, прашање е колку 
новинарското образование може 
да влијае врз степенот на медиум-
ски слободи, кога новинарите во 
пракса се соочуваат со непрофеси-
онални и неетични редакции: „Тоа 
не е новинарство, тоа е навивање. 
Имате известување за еден ист слу-
чај, но од различни агли, тоа е ма-
нипулирање на публиката и нејзино 
потценување.“31   

Во Србија, како и во другите др-
жави во регионот, финансиската 
состојба на медиумите е лоша и но-
винарите и медиумските работници 
не успеваат да го достигнат нивото 
на просечна плата во држават. Исто 
така, тие трпат силен политички 
притисок, што резултира со про-
мена на новинарскиот кадар така 
како што се менува власта, било на 
локално, било на национално ниво. 
Голем е бројот на медиуми што се 
затворени или купени од поединци 
- тајкуни, поради што новинарите 
остануваат без работа или се за-
менуваат со други - „послушници“. 
Сето тоа „неминовно“ се одразува 
врз професионалното обавување 
на работата. 

Во ваквиот затворен круг пра-
шање е дали и колку формалното 
образование може да влијае врз 
степенот на медиумски права и сло-
боди. Ставот на стручната јавност е 
различен. Едни сметаат дека, конти-
нуираното образование за морални-
те и професионални принципи има 
позитивен придонес, односно, „...
ако тоа знаење го стекнат на факул-
тет и во редакцијата како нешто кон 
што мора да се придржуваат тогаш, 
се разбира, тоа ќе се пренесе врз це-
лиот систем“.32 Исто така, „...студен-
тите имаат добра теоретска основа, 
значи го разбираат значењето на ме-
диумите во општеството, знаат што е 
мисијата на медиумите и што се оче-
кува од нив.“33  За други пак, нема  
поврзаност помеѓу квалитетот на 
формалното образование и степе-
нот на медиумски слободи. „Степе-
нот на медиумски слободи во Србија 
се утврдува според количеството на 

29  Интервју со Ѕвездан Вукановиќ, визитинг професор на Факултетот за политички науки во Подгорица. 
30  Интервју со Наташа Ружиќ, доцент на Универзитетот на Црна Гора
31  Ибид. 
32  Интервју со Зоран Станојевиќ, РТС 
33  Интервју со Снежана Миливојевиќ, професор на Факултетот за политички науки во Белград. 

новинарството и 
новинарското образованиеI



34
кр

еи
ра

њ
е н

а и
де

ал
ен

 ку
ри

ку
лу

м 
по

 н
ов

ин
ар

ст
во

 за
 Ју

го
ис

то
чн

а е
вр

оп
а

П
о

т
р

а
га

 П
о

 н
о

в
и

 р
е

ш
е

н
и

ја
:

финансии на пазарот, а ние сме мно-
гу сиромашен пазар и медиумите на 
разни начини се борат за средства, а 
со оглед на тоа што државата во по-
голем дел ги контролира средствата 
кои одат кај медиумите, тогаш меди-
умите се приклонуваат кон различни 
политички опции кои се на власт за 
да можат да добијат дел од тие сред-
ства, или индиректно да добијат од 
фирми кои се блиски до власта.“34 
Исто така, она што доминира на ме-
диумскиот пазар зборува не само за 
тоа кој работи во медиумите, туку и 
за нивното образование и знаење. 
Имено, „Овде има поплава од жолт 
печат, шунд. Тоа тука дури не е ни 
жолт печат, туку црно-жолт печат. 
Овде нема таблоиди во класична 
смисла, какви што постојат секаде 
во светот. Тука тоа се медиуми кои 
служат за хајки, за напади. Имаш те-
левизии кои не личат на телевизии, 
кои не се бават со професионално 
новинарство.“35       

Притоа, етиката се посочува како 
еден од клучните фактори за „ис-
коренување“ на неетичноста и неп-
рофесионалноста во медиумите и 
новинарството и нејзино изучување 
како од аспект на науката, така и 
од аспект на практиката и практич-
ните дилеми. Односно, „...студенти-
те еден семестар да учат етика во 
новинарството па потоа наредниот 
семестар да имаат пракса во некој 
од медиумите и да видите каде забе-
лежиле дека се прекршува етиката и 
како тие би се поставиле во таа ситу-
ација, па потоа професорот да раз-
говара за тие поединечни ситуации 
со нов и да им објасни кои се нив-
ните права и обврски ако работат во 

некој од медииумте каде забележале 
дека се прекршува етиката, па сами-
те да изберат дали ќе го прават тоа 
или не.“36 Она што денес го прават 
факултетите е изучување на етиката 
на почетокот на студиите, а нејзино 
занемарување подоцна на студиите. 
„Додека да стигнеш во редакција за-
бораваш што си учел и за што си раз-
говарал, така да можеби треба да се 
изучува подоцна, или да се провлек-
ува низ повеќе предмети“.37

Лоши услови за работни односи 
каде новинарите се под контрола 
и притисок на сопственици на ме-
диуми – економскa криза на меди-
умскиот сектор – намалувањето на 
слободата на медиумите во реги-
онот – фактот дека медиумската 
етика се изучува само на почетокот 
на новинарските студии се само не-
кои од главните причини за ниското 
ниво на професионализам во меди-
умите во Југоисточна Европа. 

   
в) Улогата на новинарското 
образование во процесот на 
демократизација во регионот  

Нема дилема дека новинарството 
спаѓа меѓу најзначајните институции 
на демократското општество. УНЕ-
СКО во предговорот на „Моделот на 
наставна програма за новинарско 
образование“ наведува дека „нови-
нарството и образовните програми 
кои на поединците им овозможуваат 
да ги практикуваат и да ги надогра-
дуваат своите новинарски вештини, 
се алатки од суштинско значење за 
поддршка на клучните демократски 
принципи кои се од фундаментал-
но значење за развојот на секоја 

34  Интервју со Владимир Радомирович. Магазин Пиштаљка
35  Интервју со Јована Полиќ, 
36  Ибид 
37  Интервју со Милица Стојановиќ, Центар за истражувачко новинарство во Белград
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држава“(UNESCO,2007: 5). Во истиот 
контекст, и Тарту декларацијата во 
преамбулата истакнува дека член-
ките на Европската асоцијација за 
новинарско образование (ЕЈТА) ги 
едуцира или обучува студентите/
партиципиентите според принци-
пот дека новинарите треба и служат 
на јавноста, меѓу другото, и преку 
“поттикнување и зајакнување на де-
мократијата на сите нивоа“.

Наназад  повеќе од десет годи-
ни на подрачјето на Југоисточна 
Европа се одвива сеопфатен и раз-
новиден процес на демократиза-
ција. Некои земји станаа членки на 
Европската унија, а други потпишаа 
договор за пристапување и партнер-
ство. Ваквиот развој претпоставу-
ваше промени и усогласување на 
националното законодавство со 
европското, примена на европските 
и меѓународните стандарди, како и 
обезбедување на слободен развој 
на медиумскиот сектор. Тоа во мно-
гу држави во регионот ќе поттикне 
процес на медиумски реформи, со 
нагласок на развивање на услови за 
независни медиуми. Но, ако се суди 
според извештајот на Фридом Хаус 
(Freedom House) од 2016 година, за 
независноста на медиумите, меди-
умите во Србија, Босна и Херцего-
вина, Албанија, Црна Гора и Косово 
се „partly free“, а во Македонија „not 
free“.38 Во некои држави таа е влоше-
на, каков што е случајот со Србија и 
Црна Гора каде медиумите од „free“ 
сега се оценети како „partly free“, 
а во  Македонија од „partly free“ во 
„not free“. Оттука и прашањето како 
можат медиуми да придонесат за 
демократизација на општеството? 

Дали клучот е во образованието на 
новинарите, односно стимулирање 
на нивното критичко размуслување 
преку едкативниот процес?   

 
Албанија се соочува со делумно 

слободни медиуми што не влева оп-
тимизам за развој на демократски-
те процеси. Политиката е длабоко 
навлезена во медиумската сфера 
и од новинарите тешко може да се 
очекува да бидат „чувари на јавни-
от интерес и демократијата“. Сепак, 
формалното високо образование 
може да придонесе за менување на 
состојбите, пред се, со воведување 
на повеќе „релевантни“ предмети 
(поврзани со она што се случува на 
макро ниво) во програмите по нови-
нарство, но и со спроведување тре-
нинзи и работилници преку кои сту-
дентите ќе се подготват за унапре-
дување на демократијата. На тој 
начин ќе разберат дека да се биде 
новинар не е обична работа:

 „Тоа е одговорност, општест-
вена одговорност. Тоа не е како 
другите професии. Но, повеќето 
студенти не ја разбираат одговор-
носта која новинарите ја имаат во 
чувањето на демократијата.“39  

Во суштина, образованието и об-
разованите луѓе можат да придоне-
сат и да работат подобро за развој 
на демократијата. Истото се однесу-
ва и на новинарството. Односно, „...
доброто новинарство работи за де-
мократијата, а лошото новинарство 
работи против демократијата“.40 От-
тука, добрите училишта, добрите сту-
дии, доброто образование се добри 
за развој на демократските процеси. 

38  Извештај на Фридом Хаус за независност на медиумите во 2016 година, достапно на: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2016
39  Интервју со Ррапо Згури, Универзитет во Тирана 
40  Интервју со Ремзи Лани, директор на Албанскиот институт за медиуми.
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Од друга страна, навлезеноста 
на политиката во медиумите ги тера 
младите новинари и студентите да 
помислат дека политичкото нови-
нарство може да им донесе добар 
профит. Дури, некои од нив мислат 
дека доколку не си близок до одре-
дена политичка партија не можеш 
да очекуваш светла иднина. Токму 
тоа ги спречува да работат етички 
и, наместо тоа (според повеќето ин-
тервјуирани), одбираат да се при-
лагодат на условите и да „замижат“ 
кога од нив се очекува да сторат 
нешто што е спротивно на востано-
вените етички принципи и правила, 
на пример, оние наведени во Етич-
киот кодекс на новинарите во Алба-
нија. 

Во Босна и Херцеговина за струч-
ната јавност, не само формалното, 
туку и неформалното новинарско 
образование можат да влијаат врз 
демократските процеси во држава-
та. Но, исполитизираноста на ме-
диумската сфера спречува тој по-
тенцијал за влијание да може да се 
реализира, бидејќи „... поголемиот 
дел од медиумите се под политичка 
контрола, ... не само порталите, туку 
и националните телевизии кои ди-
ректоно зависат од политиката.“41 
Односно, „...медиумите се продол-
жена рака на власта и во Босна веќе 
не е еден еднопартиски туку три 
еднопартиски системи, со свои но-
винари,“42 (гледано според тоа што 
Босна е држава на три конститутив-
ни народи). Политизацијата е при-
сутна и на универзитетите и „...има 
многу наставници кои се вклучени 
во политичкиот живот, а притоа 

нивниот ангажман во академијата 
не престанува.“43 Всушност, полити-
зираноста е присутна во сите нивоа 
од образовниот процес во Босна. 
„Кај нас образовниот систем е ди-
ректно под влијание на политиката. 
Значи, од децата од основно обра-
зование прават политички пиони.“44

Според стручната јавност, но-
винарството треба да биде четврт 
столб на демократијата, а така тре-
ба да се однесуваат и факултетите 
и студентите. Во медиумите демо-
кратските процеси ги загрозува 
капитализмот и се што тој носи со 
себе, бидејќи се се комерцијализи-
ра. Односно, сега се бара жолт пе-
чат, таблоиди. Тоа ја отапува остри-
цата на народот и ги блокира други-
те информации. Дури:  

 „...кога студент ќе дојде во ре-
дакција, тој е веќе душевно ку-
пен... знае што се продава – сенза-
ција. Ние ги упатуваме студентите 
кон значењето на тие процеси во 
општеството... дека медиумите се 
многу одговорни за она што го обја-
вуваат. Но, ние се уште, за жал, сме 
во транзиција. А треба да се работи 
на општествената свест.“45 

Сепак, иако факултетите не успе-
ваат многу да придонесат кон пого-
лема демократизација во општест-
вото, постои потенцијал кој може 
да се „имплементира“ преку едука-
тивни мерки. „Треба да се едуцира 
за демократија и за корупција. Да 
се учат младите да се борат против 
корупција за свои права. Образова-
нието засега не помага во тоа.“46

41  Интервју со Рубина Ченгиќ, магазин 
42  Интервју со Вук Вучетиќ, Факултет на Источно Сараево
43  Интервју со Лејла Турчило, професор на Факултетот за политичк науки при Универзитетот во Сараево
44  Интерјув со Раденко Удовичиќ, директор на МедиаПлан Институт и професор на Универзитетот во Мостар.
45  Интервју со Вук Вучетиќ, виши асистент на Универзитетот на Источно Сараево. 
46  Ибид.
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Во Косово новинарското обра-
зование може да влијае врз демо-
кратските процеси преку соодветно 
образование на идните новинари. 
„Ако студентот е правилно едуци-
ран да се бави со истражувачко 
новинарство, понатаму ќе открива 
корупција, када и како се појавува, 
и ќе ги открива луѓето кои се корум-
пирани.“47 Но, тука, меѓу другото, 
проблемот е и во „политизација“ на 
Универзитетите што ги спречува да 
влијаат врз демократските процеси 
во државата. Универзитетите би мо-
желе да влијаат, но не е така.

 
„Тоа е тажната вистина. Ако не-

кој е интелектуалец, магистер или 
доктор на науки, професор, би тре-
бало да има проактивна улога во 
општеството и да придонесува кон 
промени и кон процес на демокра-
тизација, но за жал, универзитетите 
се обично под влијание на власта, 
и професорите гледаат само да ја 
ззавршат својата работа и да земат 
плата, а многу не ги интересира  што 
се случува во општеството.48

 
Оддука, не може да се очекуваа 

ни посебно влијание ниту од млади-
те новинари ако факултетите про-
дуцираат кадар кој не е подготвен 
да го штити јавниот интерес. „Не се 
посветува многу внимание на тоа да 
се направат новинаите слуги на јав-
ниот интерес кои ќе се борат за ед-
наквост и правда.“49 Во исто време, 
ниту новинарите ниту медиумите не 
се доволно свесни за нивната улога 
во општеството. Тоа „... се гледа по 
уредувачката политика – секоја чест 
на исклучоците – но, медиумите не 

се свесни која е нивната улога, на 
кој начин ќе се прими информација-
та што тие ја пренесуваат и објаву-
ваат во одреден контекст“.50

Во Македонија формалното об-
разование се смета како неспорен 
фактор врз демократизацијата на 
општеството. Тоа влијае на препо-
знавање на општествените фено-
мени, појави, разоткривање и раз-
обличување на различни појави на 
криминал, корупција, непотизам, 
погрешни матрици во политичкото 
однесување, дискриминизација во 
општеството. Односно, само едуци-
ран кадар може да ја едуцира јав-
носта и „ништо не може повеќе да 
инструментализира од сопственото 
незнаење, а паметните луѓе потеш-
ко стануваат робови“.51 Сепак, тоа 
не значи дека образованието, само 
по себе, може да доведе до демок-
ратизација: 

 „Може да создаде послобо-
доумни индивидуи, покритички 
настроени, вооружени со повеќе 
алатки за професионално да си ја 
извршуваат својата професија,... 
со интегритет, но ако тие отидат 
во редакција која има пропишано 
различни непрофесионални нови-
нарски стандарди ќе се судрат со 
овој свет и не можат да победат. 
Таму ќе бидат црна овца...“52 

Но, прашање е дали и колку фа-
култетите по новинарство „соодвет-
но“ ги едуцираат идните новинар-
ски кадри. Забелешките се дека тие 
не успеваат да изградат „модел“ кој 
што ќе продуцира кадри способни 

47  Интервју со Анамари Репиќ
48  Интервју со Сања Соврлиќ, новинарка
49  Интервју со Насер Мифтари
50  Ибид.
51  Интервју со Јасна Бачовска, раководител на катедрата по новинарство на Правниот факултет во  Скопје.
52  Интервју со Зоран Димитровски, главен и одговорен уредник на неделникот Фокус и предавач на Високата школа по новинарство и односи со јавноста

новинарството и 
новинарското образованиеI
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да работат во демократско општест-
во, бидејќи „се релативизира слобо-
дата на медиумите, се релативизира 
демократската улога на медиумите, 
слободата на изразување“.53 

Во Црна Гора на универзитет-
ското образование се гледа како 
на еден од лостовите за воспоста-
вување на демократско општество 
во државата, но, отсуствува  она 
најважното, стимулирањето на кри-
тичкото размислување. Дилемите 
се бројни. Ако професорите кри-
тички не размислуваат, „критичко 
мислење не може да се очекува ни 
од студентите, немаат од кого да 
учат“.54 Но, и кога студентите ги учат 
на критичко размислување, кога тие 
ќе дојдат во редакциите веднаш 
се соочуваат со бројни притисоци 
(политички, економски, егзистен-
цијални), и малкумина ризикуваат 
и се борат за некои свои идеали. 
Во општеството има само траги од 
новинарство, а се останато е про-
паганда, маркетинг, спини, конгло-
мерат кој збунува и дезориентира, 
кој служи за замолчување на граѓа-
ните. А во Црна Гора расте ваквиот 
број на медиуми кои ја уназадуваат 
демократијат. Оттука и прашањето, 
како новинарите да се поттикнат 
критички да мислат, а камоли кри-
тички да пишуваат кога не помину-
ваат најобична обука за тоа како да 
напишат вест:

 „Акцентот е на теоретско изу-
чување на книги и стари теории од 
50/60-тите години што подразбира 
медиуми без желба да се развива 
критичка свест. Тоа е оставено за 
подоцна на самиот поединец. Ако 
некој сака тоа да го одработи, од 
него ќе стане добар новинар, но 
само благодарени на неговите на-
пори.“55 

Нема дилема, доколку Универзи-
тетот и медиумите се доволно силни 
и меѓусебно поврзани и работат во 
јавен интерес, тие можат многу да 
влијаат на општествените процеси. 
„Тоа би значело да имаме незави-
сни медиуми, независно критичко 
мислење, повеќе слобода, повеќе 
права.“56 Целта е јавниот интерес, 
а не нивно претварање во машини 
кои ги следат политичките партии 
или нивните програми. Се разбира, 
медиумите можат да имаат уреду-
вачка политика наклонета кон одре-
дена политичка партија. Но, тоа не 
значи дека политичката партија го 
одредува нивниот професионали-
зам. „Тие мораат да бидат објектив-
ни, вистинити, навремени и во таа 
смисла да влијаат на демократските 
процеси.“57

Во Србија, според мнозинството 
соговорници, новинарското обра-
зование може да влијае врз подоб-
рување на демократските процеси 
во земјата и тоа на повеќе начини. 
Пред се, преку квалитетно образо-
вание, односно истражувачка ра-
бота како многу важна компонента. 
„Ако наставниците и факултетите 
немаат истражувачки проекти од 

53  Интервју со Сефер Тахири, доцент на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово.
54  Интервју со Маријана Цамовиќ, претседател на Синдикатот на медиумите во Црна Гора.
55  Интервју со Аида Рамусовиќ, директор на невладината организација „Номен“.
56  Интервју со Ѕвездан Вукановиќ, визитинг професор на Факултетот по политички науки во Подгорица. 
57  Интервју со Дејан Лучиќ, хонорарен соработник на Факултетот за политички науки во Подгорица.
58  Интервју со Снежана Миливојевиќ, професор на Факултетот по политички науки во Белград

новинарството и 
новинарското образование I
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кои црпат нови знаења... на осно-
ва на што ќе отвараат нови про-
грами... тие нема да бидат инова-
тивни.“58 Потоа, со истражувања на 
состојбите во медиумите, како и со 
истражувачка работа која може да 
помогне во креирање на медиум-
ската политика. Исто така, значаен 
фактор е и таканаречената „сим-
болична елита“ составена од пре-
давачите и професорите на факул-
тетите. „Тие ги пренесуваат своите 
ставови и уверување кон целните 
групи и со тоа, всушност, можат да 
формираат еден дискурс што може 
да биде демократски, но и не мора. 
Ако професорскиот кадар е тој што 
негува плурализам и мултикултурен 
пристап, тогаш и студентите во тој 
правец ќе се развиваат, а ако не ќе 
го добиеме обратното. Затоа се ва-
жни тие симболички елити. Универ-
зитетските професори и новинари-
те се во првиот ешалон на тие сим-
болички елити.“ 59 Односно, 

 „...тие ги подготвуваат студен-
тите слободно да мислат, да можат 
слободно и критички да се однесу-
ваат кон своето опкружување, а не 
да создаваат политички агитато-
ри“.60 

Дури се смета дека, факултетите 
„мораат“ да влијаат на демократ-
ски процеси и медиумските права 
и слободи. Тоа им е работа. „Ако 
ти се бавиш со политички науки во 
смисла да ги перцепираш општест-
вените и медиумските аномалии, 
твоја обврска е со тоа да се ба-
виш... да работиш истражувања на 
таа тема. Треба да се трудиш да ја 
следиш медиумската заедница за 
со своето искуство на студентите 
да им помагаш да најдат начин оваа 
професија да ја направат подобра. 
Улогата на професионалниот кадар 
на факултетот е да им помогне на 
студентите, да им ја отворат вра-
тата за да можат потоа сами да го 
најдат својот пат.“61 Но, присутни 
се и мислења дека факултетите по 
новинарство служат само за базич-
но образование, а неформалното 
образование е тоа што треба да ја 
играат улогата во подучување на 
студентите или младите новинари 
за демократските процеси, човеко-
вите права и слично. „Тоа што може 
да биде корисно е едукација на но-
винарите за различни видови на из-
вестување за човековите права, да 
учат од искусни луѓе од граѓанскиот 
сектор и други професионалци кои 
имаат познавање.“62

59  Интервју со Дубравка Валиќ Неделковиќ, проферос на Филозофскиот факултет во Нови Сад. 
60  Интервју со Драгана Бјелица, Здружение на новинари на Србија
61  Интервју со Јелена Јевтиќ, предавач на Факултетот за политички науки во Белград.
62  Интервју со Јована Полич

новинарството и 
новинарското образованиеI
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: регионален 

преглед на 
новинарското 
образование

II

Н
овинарското образование 
во земјите од Југоисточна 
Европа го карактеризира 
слична академска тради-
ција, но и кратка историја 

на организирање на новинарските 
студии (особено во Албанија, Косо-
во и Црна Гора). До 90-тите години 
новинарство можеше да се студира 

само на неколку факултети (Србија, 
Босна и Херцеговина и Македонија), 
а денес има вистински „бум“ (бројка 
од 28 факултети и школи по нови-
нарство) и големо „шаренило„ на 
студии и студиски програми по но-
винарство. Најбројни се во Босна и 
Херцеговина (десет), а најмалуброј-
ни во Црна Гора (само еден). Речиси 
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секаде покрај стандардното нови-
нарско образование на државните 
универзитети во рамките на прав-
ните, филозофските и факултетите 
за политички науки како посебна 
студиска насока, како „конкурен-
ција“ е приватното, препознатливо 
по називот на факултетите и „ино-
вативните“ програмски содржини. 
Односно, самото име на факултетот 
јасно укажува на она што се изу-
чува, на пример факултет за нови-
нарство и комуникации, за масовни 
комуникации и новинарство или за 
медиуми и комуникации. Заедничко 
за сите е што новинарството никаде 
не егзистира како самостојна уни-
верзитетска единица, туку како дис-
циплина во рамките на факултетите 
од општествените науки, или факул-
тетите за медиуми и комуникации. 

2.1. 

Албанија

а) Универзитетското образование 
на новинарите 

Албанија спаѓа во групата на 
земји без консолидирана тради-
ција на новинарско образование. 
Првите студии по новинарство во 
социјалистичка Албанија старту-
ваат во 1962 година на Факултетот 
за правни и политички науки во Ти-
рана според таканаречен „совет-
ски модел“, но по десет години ќе 
бидат затворени. Дваесет години 
подоцнаа, во 1992 година, со опш-
тествено-политичките промени во 
Албанија, ќе се возобноват студи-
ите по новинарство, но на Факул-
тетот за историја и филологија, 
пред се како нужна последица на 
порастот на бројот на медиуми и 
потребата од новинарски кадар. 

Во конципирањето на програмата 
на студиите ќе учествуваат повеќе 
меѓународни организации. Неколку 
години потоа (1997 година) ќе би-
дат формирании уште две катедри 
по новинарство на Универзитетите 
во Скадар и Елбасан.  Денес во Ал-
банија новинарството се изучува на 
пет факултети, три државни и два 
приватни. Сите работат според ЕКТ 
системот со тригодишни додиплом-
ски и двегодишни последипломски 
студии, но само три (два државни 
и еден приватен) организираат по-
следипломски студии. Она што е 
карактеристично, студиите по но-
винарство се во рамките на факул-
тетите за општествени или хуманис-
тички науки (факултет за историја и 
филологија) и сите имаа студии по 
новинарство или новинарство и ко-
муникации. 

Организација на високото обра-
зование. Државниот Универзитет 
во Тирана, на Факултетот за исто-
рија и филологија на студентите им 
„нуди“ три насоки – политичко но-
винарство, економско новинарство 
и социјално-културно новинарство, 
но во програмите речиси не пости 
никаква разлика, освен кај мал број 
изборни предмети. Од друга страна, 
доминираат теоретски и практични 
новинарски предмети. Така: 

l Во прва година на сите насоки 
се изучуваат: theoretical models 
of communication, lingvistic cul-
ture, media history, basic writ-
ing in newe reporting, agency 
journalism, basics of semiotics, 
introduction of political commu-
nication, media research meth-
ods, writing news reporting in 
the print and web, media designe 
and layout. 
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l Во втора година: epistemology 
communication/analysis of film 
language, editing media, media 
genres, grammer for journal-
ists, the news in the audiovisual 
media, processed photographic 
illustration, online journalism, 
investigative journalism, radio 
and television journalism, sociol-
ogy of communication. 

l Во трета година: media land-
scape in Albania, media in diplo-
macy, TV journalism, radio jour-
nalism, multimedia and editing 
in TV, editing in multimedia and 
radio. 

Што се однесува до изборни-
те предмети, во насоката поли-
тичко новинарство се избира меѓу 
political parties, modern history, 
civil society and public spaces or 
publicity campaigns, на економ-
ско новинарство меѓу theories of 
economic, management basic or 
marketing basics, а на насоката со-
цио-културно новинарство меѓу 
anthropology, genre film, criticism 
art or photo media. Етиката е за-
должителен предмет и се изучува 
во трета година. Сите студенти, во 
секој семестар имаат задолжи-
телна пракса, а во трета година и 
printing workshop, public relations 
workshop for journalists and news 
media workshops. 

Државнот универзитет „Алек-
сандар Џувани“ во Елбасан на Фа-
култетот за општествени науки 
има студии по „литература и нови-
нарство“ во траење од три години. 
Во програмата доминираат кому-
николошко-новинарски предмети, 
а од општо-образовните оние од 
областа на литературата. Етика-
та во медиумите е задолжителен 

предмет на факултетот, а исто така 
е предвидена и пракса во медиуми-
те.   Студентите ги изучуваат след-
ните предмети: 

l општо-образовни: албанска 
литература, историја на албан-
скиот народ, културна антропо-
логија, етно лингвистика, гео-
графија на Албанија, историја 
на филозофија,  граматика на 
албанскиот јазик, историја на 
цивилизациите, светска кни-
жевност, современа историја 

l комуниколошки: социологија 
на комуникациите, вовоед во 
комуникациските науки, вовед 
во теоријата на медиумите, 
медиуми и литература, компју-
тери и медиуми, јавни кому-
никации, глобални медиуми, 
нови медиуми, истражувања во 
медиумите, реторика, забава во 
медиумите, семиотика   

l новинарски предмети: основи 
на пишување, пишување за ме-
диуми 1 и 2, онлајн медиуми, 
основи на фотографија и филм, 
радио новинарство 1 и 2, пуб-
ликата и медиумските ефекти, 
ТВ новинарство 1 и 2, пишвање 
и новинарско известување. 

The third state University of Shko-
dra „Luigj Grakuqi“, на Факултетот 
за странски јазици, меѓу другите 
гранки (психологија, социјална ра-
бота, информатика) од 2006 година 
започнува и со додипломски студии 
по „новинарство и комуникации“.

  
Универзитет Њу Јорк во Тирана 

(UNYT), формиран во 2002 година 
како дел од Њујорк колеџ мрежа-
та на образовни институции е прв 
приватен универзитет во Албанија. 
Универзитетот организира и триго-

регионален преглед на 
новинарското образование II
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дишни студии по „комуникации и 
новинарство“. Во програмата речи-
си подеднакво се застапени општо-
образовните и комуниколошко-но-
инарските предмети. Студентите ги 
изучуваат следните предмети: 

l општо-образовни: Social Psy-
chology, US History, World His-
tory, World Civilizations, Art 
History, Computer Applications, 
Sociology, Cultural Antropology, 
Introduction to Political Science 
and Comparative Politics, Intro-
duction to International Rela-
tions, Intro to Microeconomics, 
Intro to Macroeconomics,  

l комуниколошко-новинарски: 
Introduction to Mass Communi-
cation and Media, World News 
in Historical Persspective, Intro 
Speech Communication, Ad-
vanced Speech Communication, 
Introduction to Journalism, Mass 
Communicatio and Society, Ad-
vanced Research Writing, Mass 
Media Writing, Public Relations, 
Advanced Public Relations, Ad-
vertising. 

Како изборни предмети се ну-
дат: Communications Analysis and 
Decisions, Theories of Human Com-
municatio, Advanced Electronic 
and Print Juornalism, The Television 
Environmental, Research Methods 
in Social Sciences, Исто така, избо-
рен предмет е и Ethics and Law in 
Communication and Juornalism, a 
тука спаѓа и праксата.   

 
На вториот приватен Универзи-

тет Бедер, во студиите по новинар-
ство се во рамките на Факултетот 
за хуманистички студии. Програм-
ски, на додипломските тригодиш-
ни студии речиси рамномерно се 

застапени општо-образовни и ко-
муниколошки предмети на сметка 
на новинарските. Во структурата се 
застапени:  

l општо-образовни предмети: 
Social Psychology, Introduction 
to Sociology, History of Albania, 
Basic Informatics, Constitutional 
Law, Introduction to Political 
Science, Public Law, Research 
Methods and Academic Writing и 

l комуниколошки предме-
ти: Introduction in Mass 
Communication, Public Relation, 
Media History, Communication 
Theories, Economic Journalism, 
Communication Philosophy, 
Bases of Semiotics, Media 
Marketing, 

l новинариски предмети: 
News Writing and Reporting, 
Introduction to Speech Analysis, 
Public Speaking, Interviewing. 

Медиумската етика се изучува во 
трета година, а тогаш е предвидена 
и професионална пракса. Затоа пак, 
предметите како Print and Online 
Media, Organization Communication, 
Intercultural and Interpersonal Com-
munication, History of Civilizations, 
Introduction to International Rela-
tions, Integration History and EU In-
stitution, History of Political Thought 
спаѓаат во категоријата на изборни. 
На двегодишните постдипломски 
студии, дел од задолжителните и из-
борните предметите се повторуваат 
од додипломските. Студените изу-
чуваат Advanced Research Methods 
1 and 2, Political Marketing – Tools, 
Techniques, Strategies, Aesthetic 
Thought and Relationship with Art, 
Media and Politics, Identies and Mass 
Communication, Media and Ethics, 
Communication and Managenet of 
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institution Brand Identity, Epoch and 
Intercultural Brand, Media Marketing, 
Translation Theories, News, Power 
and Truth Relationship, 

Квалитетот во високото образо-
вание. Стручната јавност има поде-
лени ставови за состојбата на нови-
наското образование во Албанија. 
Најнапред, присутна е дистинкција 
помеѓу образованието што го нудат 
државните, наспроти приватните 
универзитети. Според професорите 
на државните универзитети, тие ну-
дат повисок квалитет на образова-
ние за новинарите. Истот за себе го 
тврдат и професорите на приватни-
те универзитети, аргументирајќи го 
тоа со честите ревизии и проверки 
од надлежните институции на др-
жавата, но и негодуваат што Минис-
терството за образование ги фаво-
ризира државните универзитети. Од 
друга страна, различни се ставовите 
и за квалитетот на образованието. 
За едни, во последниве две децении, 
формалното новинарско образова-
ние во Албанија константно се по-
добрува, додека за други се уште се 
потребни промени (реформи) за да 
се произведе новинарски кадар под-
готвен да се втурне во медиумската 
„машинерија“. Потребата од проме-
ни се однесува како на програмите 
и нужноста од имплементација на 
студиски програми дизајнирани спо-
ред практиките на најдобро ранги-
раните универзитети во светот (како  
Универзитетот Џорџ Таун, Колумбија 
Универзитетот, Универзитетот во Њу 
Јорк), така и на кадарот, особено во 
однос на ангажманот на квалитет-
ни part-time професори. Иако „…
во последниве неколку години има 
подобрување во програмата и анга-

жирањето квалитетен професорски 
кадар“63, останува констатацијата за 
отсуство на волја и ангажма за спро-
ведување на сериозни реформи во 
новинарското образование.  

Факултетите, исто така имаат 
проблем при реализацијата на за-
должителната новинарска пракса 
на студентите во медиумите. Тие се 
обидуваат да воспостават соработ-
ка со медиумската индустрија за да 
им овозможат на студентите прак-
тична работа во редакциите. Но, 
соработката не е на задоволително 
ниво: „Имаме проблем со стажи-
рањето на студентите во медиумите 
… и кога тие ќе пристигант во меди-
умите, не се вклучени во процесот 
на работа во весникот, радиото или 
телевизијата, туку само набљудува-
ат од страна.“64 Како главна причи-
на за тоа се наведува недоволниот 
број на ресурси во медиумите за 
да им посветат неопходно внима-
ние на студентите, односно, поради 
кризата, медиумите ги скратуваат 
човечките ресурси и имаат помалку 
работен простор за своите вработе-
ни. Во исто време, иако факултети-
те ангажираат новинари, уредници 
и главни уредници во наставата, се 
уште се нагласува потребата од вк-
лучување на поголем број искусни 
гости-предвачи бидејќи на тој на-
чин студентите од „прва рака“ мо-
жат да слушнат со какви тешкотии 
и предизвици секојдневно тие се 
соочуваат во редакциите. Тоа не ја 
намалува улогата и вредноста на 
професорите кои предваат на фа-
култетите, но факт е дека тие „сиот 
свој живот се професори и никогаш 
немаат практикувано вистинско но-
винарство на терен“65.         

63  Интервју со Ремзи Лами, директор на Институтот за медиуми во Албанија. 
64  Интервју со Марк Марку, раководител на одделот за новинарство и комуникации при Универзитетот во Тирана. 
65  Интервју со Ерјона Руси, новинарка во Report TV.
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б) Неформалното новинарско 
образование. 

Албанија има мал број невла-
дини организации чија активност 
е насочена на тренинзи и обуки на 
новинари и медиумски работници. 
Најактивни во оваа сфера се две 
невладини организации, Албански-
от институт за медиуми и БИРН Ал-
банија. Албанскиот институт за 
медиуми, формиран во 1995 година, 
е еден од најважните новинарски 
тренинг институции, не само во Ал-
банија, туку и на Балканот. Негова-
та дејност освен обуки за новинари, 
опфаќа и организирање на семи-
нари, дебати, истражувања во об-
ласта на медиумите, мониторинг на 
медиумите, издавачка дејност. Тој 
има организирано бројни обуки, но 
темите или прашањата се менуваат 
согласно промените на приорите-
тите на меѓународните донатори во 
регионот. Така, ако пред петнаесет 
години се спроведуваа „...три или 
четири тренинзи по етика неделно, 
сега има толку тренинзи во една не-
дела, но по истражувачко новинар-
ство или пристап до јавни информа-
ции.“66 БИРН Албанија, како членка 
на мрежата невладини организации 
на Балканот, е насочена на поддрш-
ка на развојот на високо квалитетно 
новинарство и граѓанско општество, 
и со тоа придонесува за развој на 
демократијата. И таа активностите 
ги има насочено, пред се, на тернин-
зи за истражувачко новинарство. 

Соработка универзитетско-ал-
тернативно образование. На ра-
ботилниците и тренинзите што за 
новинарите ги организира невлади-
ниот сектор се гледа како на важна 

алка во процесот на едуцирање на 
младите албански новинари и опш-
то на развивање на вештините на 
новинарите во Албанија. Но, раз-
лична е практиката на соработката 
со Универзитетите. Од една страна, 
Институтот за медиуми има одлична 
соработка со државниот универзи-
тет, работи со активни новинари и 
никогаш не ги исклучува студенти-
те. Таква е и неодаменешната лабо-
раторија за истражувачко новинар-
ство за студентите по новинарство 
поддржана од амбасата на САД, на 
која студентите „ги учат дека поне-
когаш не треба премногу да ‘копаш’ 
по податоци од причина што пода-
тоците се веќе тука, само треба да 
ги споиш“.67 Од друга страна, при-
ватните универзитети повеќе се на-
сочени на медиумите каде нивните 
студенти обавуваат пракса, па дури 
и по стажирањето обезбедуваат ра-
ботен ангажман. 

Но, поголем дел од соговорни-
ците од академската заедница се 
скептични во однос на улогата на 
невладиниот сектор во новинарско-
то образование. Забележуваат како 
на начинот, така и на структурата 
на тренинзите што ги спроведува-
ат, заборавајќи дека „денес нови-
нарите во Албанија имаат различни 
потреби од пред 20 години“.68 Исто 
така, се посочува и на непрофеси-
оналните практики кои невладини-
те организации ги применувале до 
пред неколку години: „Им одеше во 
прилог да велат дека факултетите 
по новинарство не функционираат 
како што треба бидејќи им требаа 
инвестиции за да спроведуваат тре-
нинзи.“69 Сепак, денес има многу 

66  Интервју со Ремзи Лани, директор на Институтот за медиуми во Албанија. 
67  Интервју со Ерјона Руси, новинарка во ReporTV
68  Интервју со Марк Марку, раководител на одделот за новинарство и комуникации при Универзитетот во Тирана. 
69  Ибид.
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помалку тренинзи од порано, а како 
една од главните причини за тоа се 
промените на трендовите на финан-
сирање од меѓународните донатори. 

Сепак, останува констатацијата 
дека „нефоралното и формално-
то образование можат да коегзис-
тираат и дека едното природно го 
надополнува другото“.70 Освен тоа, 
новинарските тренинзи се мошне 
корисни, особено ако се има пред-
вид дека медиумите во Аланија 
многу ретко, ако воопшто, спрове-
дуваат in-house тренинзи за своите 
новинари. Причината за тоа се сла-
бите финансиски и човечки ресурси 
во медиумите поради што не можат 
да си дозволат организирање на ра-
ботилници и тренинзи за работниот 
кадар „Тоа е голем трошок за ме-
диумските сопственици.... иако би 
било одлична инвестиција за нивни-
от медиум.“71 Но, прашање е дали 
медиумите не можат да си го дозво-
лат тоа, или едноставно не сакаат 
да инвестираат во тренинзи. Тие „...
трошат милиони евра на модерни-
зација на опремата и технологија-
та, а ниту еден цент на тренинг...“72 
Во исто време, ни новинарите не се 
многу заинтересирани за профе-
сионално усовршување затоа што 
сметаат дека нема да им биде од го-
лема полза. „Не е дека не постојат 
тренинзи, туку нема голем интерес 
од новинарите.“73 

в) Предизвици на новинарското 
образование. 

Албанскиот медиумски пазар е 
„пренатрупан“ со печатени и елек-
тронски медиуми. Голем број од 
нив не можат да преживеат пора-
ди лошата економска состојба во 
државата, а новинарите се почесто 
размислуваат за промена на про-
фесијата, пред се, во односите со 
јавноста. Ако пред десет години 
немаше невработен новинар, денес 
има многу невработени новинари, 
што директно влијае и на изборот 
на младите за студиите по новинар-
ство. Односно, „...ако во почетокот 
на 2000-та имаше голема побару-
вачка за студиите по новинарство, 
денес е обратно...“74      

Сепак, ако има „надеж“ за иднина-
та на новинарството, „...тоа треба да 
се базира на формалното образова-
ние, како и на школите по новинар-
ство кои даваат основи на професија-
та. Ако новинарите доаѓаат од други 
сектори, тие пропуштаат многу важни 
делови на професијата.“75 Односно, 
стручната јавност е согласна дека,  
како што формалното образование е 
од полза за новинарската професија, 
голема корист има и од неформал-
ното во форма на тренинзи и доусо-
вршување. Но, потребни се промени 
во наставните програми. И на држав-
ните и на приватните универзитети 
недостасуваат базични вештини на 
младите новинари, пред се, читање и 
пишување. Денешните студенти и но-
винари се посредници до јавноста и 
треба да имаат длабоки познавања за 
различни теми, а за тоа е потребно да 
читаат (но не само задолжителна сту-
диска литература). На тоа се надовр-
зува и вештината на пишување која во 
текот на студиите треба да се развива 
токму преку пракса:

70  Интервју со Ремзи Лани, директор на Институтот за медиуми во Албанија.
71  Интервју со Ерјона Руси, новинарка во Report TV.
72  Интервју со Лутфи Дервиши, новинар и обучувач. 
73  Интервју со Бесар Ликмета, уредник во БИРН Албанија. 
74  Ибид. 
75  Интервју со Рапо Згури, ......
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 „Нека напишат сторија, или на-
пис, нека грешат, па потоа нека им 
се покаже каде точно згрешиле 
и како истото да го направат по-
добро, наместо само да им се чита 
и кажува што рекол некој поране-
шен пофесор по новинарство.“76 

 
Исто така, програмите треба по-

веќе да се ориентираат на новите 
технологии и новите медиуми, но да 
не се заборават и теоретски знаења 
за човековите права, слободата на 
говорот, слободата на медиумите, 
како и знаењата за професијата и 
за новинарството. Исто така, не-
достасува и повеќе пракса отколку 
што во моментот организираат уни-
верзитетите. Само така студентите 
по нивното дипломирање можат 
да бидат подготвени за работа во 
редакциите. Дури, се предлагаат и 
подолги периоди на практична на-
става: „Студентите би можеле една 
година да изучуваат теорија, потоа 
една година пракса, и во последна-
та година повторно теорија. На тој 
начин, тие ќе знаат што ги очекува 
и ќе можат подобро да ја осознаат 
својата идна професија.“77

2.2. 

Босна и Херцеговина 

а) Универзитетското образование 
на новинарите   

Босна и Херцеговина е „лидер“ во 
регионот по бројот на факултети на 
кои може да се стекне новинарско 
образование. На идните студенти 
на располагање им се десет инсти-
туции за едукација во професијата, 
пет државни и пет приватни од кои 
осум факултети и два колеџи. Нови-
нарството на државно ниво се изу-
чува на факултетите за политички 
науки и филозофските факултети, 
додека приватните се јасно дефи-
нирани како факултети за медиуми 
и комуникации или за новинарство 
и комуникологија. Едно од објасну-
вањата за ваквиот „бум“ на факулте-
ти може да се припише на големиот 
број медиуми во земјата и потребата 
од новинарски кадар. Но, сложени-
от систем на управување во држава-
та, децентрализацијата на образов-
ниот сектор, несомнено „продуци-
ра“ различни образовни политики и 
фрагментација на универзитетско-
то новинарско образование (КАС, 
2014:12). Прва институција за еду-
кација на новинари е Факултетот за 
политички науки на државниот Уни-
верзитетот во Сараево, формиран 
во 1971 година (на барање на Радио 
телевизија Сараево и новинарската 
куќа Ослобоџење). Петнаесет годи-
ни подоцна, со студии по новинар-
ство стартуваат Филизофските фа-
култети на Универзитетите во Тузла 
и Бања Лука (формирани во 1998 
година), Педагошкиот факултет на 
Универзитетот во Мостар (форми-
ран во 1997/98) и првиот приватен 
Комуниколошки факултет во Бања 
Лука (формиран 2000. година). 76  Интервју со Алфред Лела, директор на МАПО, Тирана. 

77  Интервју со Лутфи Дервиши, фриленсер новинар и предавач

регионален преглед на 
новинарското образованиеII



48
кр

еи
ра

њ
е н

а и
де

ал
ен

 ку
ри

ку
лу

м 
по

 н
ов

ин
ар

ст
во

 за
 Ју

го
ис

то
чн

а е
вр

оп
а

П
о

т
р

а
га

 П
о

 н
о

в
и

 р
е

ш
е

н
и

ја
:

Организација на високото обра-
зование. Најстарите студии по „но-
винарство/ комуникологија“ се на 
Факултетот по политички науки 
на државниот Универзитет во Са-
раево. Студиите, од формирањето, 
први поголеми промени доживу-
ваат во 1992 година, а подоцна и 
уште неколу. Денес програмата (од 
2015/2016 година) на додипломски-
те студии „балансира“ помеѓу: 

l комуниколошки: општа 
комуниколгија, историја 
на комуницирање, теорија 
на медиуми, теорија на 
информации, деловно 
комуницирање, современи 
комуникациски системи, 
маркетинг на мас медиуми, 
односи со јавноста, медиумска 
регулатива, новинарска 
публицистика, 

l новинарски: радио 
новинарство, новинарска 
стилистика, печатено 
новинарство, онлајн 
новинарство, тв новинарство, 
реторика и култура на говор 

l општо-образовани предмети: 
вовед во социологија, вовед 
во филозофија, политички 
сисем на БиХ, историја на 
цивилизација, меѓународни 
односи, демографија, 
методологија, политички 
партии и интересни групи. 

Етиката како предмет - „етика 
на јавниот збор“ се изучува во вто-
ра година, а задолжителната прак-
са во последниот (шести) семес-
тар од студиите. Од друга страна, 
постдипломските студии по нови-
нарство, повеќе би можеле да се 
дефинираат како комуниколошка 
специјализација (особено со пред-

метите современи комуниколошки 
теории, методологија, медиуми и 
политика, социологија, медиумска 
култура, медиуми и општеството, ос-
нови на пропаганда), но има и пред-
мети, кои, несомнено, би требало 
да бидат дел од додипломската на-
става (јавно мислење, истражувачко 
новинарство).

Судиите по новинарство на Фило-
зофскиот факултет на Универзите-
тот во Тузла, како полмалда обра-
зовна институција, не го носат бреме-
то од претходниот политички систем, 
што директно се рефлектира и на 
програмата. Студиите се организира-
ни по принципот 4+1. Додипломски-
те четиригодишни студии (програма 
од 2015/16 година) доминантно се 
фокусирани на теоретско-практична 
новинарска едукација (80 проценти 
од целокупната програма), а општо-
образованите предмети се сведени 
на „нужен“ минимум и концектрира-
ни во првата студиска година. Заста-
пени се сите специјализирани но-
винарски предмети, но и предмети 
мошне значајни за оваа професија, 
како медиумска писменост и граѓан-
ско новинарство. Етиката се изучува 
во трета година. Во структурата на 
програмата се застапени: 

 
l комуниколошки: вовед во ко-

муникологија 1 и 2, теорија на 
информации 1 и 2, медиумска 
писменост, современи систе-
ми на јавно комуницирање, 
медиумска политика, говорна 
комуникација, вовед во односи 
со јавноста, интерперсонална 
комуникација, интеркултурна 
комуникација, управување со 
односи со јавноста, деловна ко-
муникација, медиумски менаџ-
мент, политичка комуникација,     
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l новинарски: пишување за ме-
диуми 1 и 2, основи на печа-
тените медиуми, новинарска 
фотографија, новинарство во 
печатени медиуми, основи на 
радио, комуникологија на он-
лајн медиуми, радио продук-
ција, граѓанско новинарство, 
радио новинарство, веб нови-
нарство, агенциско новинар-
ство, основи на телевизијата, 
истражувачко новинарство, 
телевизиска продукција, теле-
визиско новинарство, тематско 
новинарство:самостоен проект,    

l општо-образовани предмети: 
вовед во политикологија, со-
времен босански, хрватски, 
српски јазик, социологија 1 и 
2, политички систем на БиХ, 
социологија на БиХ општество, 
методологија на општествени 
истражувања (со изборни пред-
мети социјална психологија, 
социјална политика, културни 
студии, економска политика, 
политичка филозофија, цивил-
но општество) . 

    
По завршување на едногодишни-

те постдипломски студии, студен-
тите добиваат диплома „магистар 
по новинарство“. Во програмата се 
застапени комуниколошки предмети: 
современи комуниколошки теории, 
комуникологија, корпоративно кому-
ницирање, методологија на комуни-
колошки истражувања, а се изучува и 
етика на јавното комуницирање.

Филизовскиот факултет во 
Мостар организира тригодиш-
ни додипломски и двегодишни 
постдипломски студии по новинар-
ство. На додипломските студии 25 
отсто од предметите се општо-об-
разовни, а 75 отсто комуниколошко-

новинарски. „Новинарска етика“ се 
изучува во трета година. Структура-
та на предметите е следна: 

l комуниколошки: комуниколо-
гија, вовед во науката за нови-
нарство, хрватски јазик – јазич-
ни вештини, политичко кому-
ницирање, основи на култура 
на изразување, корпоративно 
комуницирање, медиумско пра-
во, односи со јавноста, теорија 
на правото и компаративен 
преглед на законот за јавно ко-
муницирање,  

l новинарски: агенсциско но-
винарство, хрватски јазик и 
новинарска стилистика, кон-
вергенција на медиумите, ис-
тражувачко новинарство, нови 
медиуми, 

l општо-образовани предмети: 
информатика, политички сис-
теми, преглед на историјата на 
филозофија, научна методо-
логија, современа историја на 
БиХ и Хрватска, филозофска 
антропологија и етика, меѓуна-
родни политички односи.  

На листата на изборни предмети, 
освен оние од групата на општо-об-
разовни (како историја на религија, 
историја на средна и југоисточна Ев-
ропа во 19. и 20. век, политичка фи-
лозофија, вовед во теоријата на др-
жавата и правото) и комуниколош-
ки (како социологија на медиуми, 
теорија на судири и информатичко 
војување, политика и интернет, ре-
торика, медиуми и насилство), има 
и мошне значајни новинарски пред-
мети, како техники на пишување во 
новинарство, основи на онлајн но-
винарство, фото новинарство, ис-
торија на новинарството, медиуми и 
родови улоги, јавен настап. 
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 На постдипломските студии ре-
чиси исклучиво се изучуваат кому-
никациско-новинарски предмети, 
како методи и техники на истражу-
вање на јавното мислење, интернет 
комуникации, радио 3 – новинарска 
пракса, телевизија 3 – новинарска 
пракса, интерперсонално комуни-
цирање, медиумите во процесот на 
глобализација, медиумска аналити-
ка, медиумска семиотика, холистич-
ко комуницирање. Како изборни 
предмети се нудат: теорија на ма-
совни медиуми, деловна на комуни-
кациска етика, потпаролство, поли-
тички односи со јавноста, класични 
теории на општествениот развој, 
современи теории на општестве-
ниот развој, политичка историја, 
идентите и имиџ на државата  (а се 
избираат четири, по еден во секој 
семестар). 

Студиите по новинарство на 
Филозофскиот факултет на Уни-
верзитетот во Источно Сараево 
се реализираат како четиригодиш-
ни додипломски и едногодишни 
постдипломски. На додипломските 
студии, речиси рамномерно се рас-
поредени општо-образовните и ко-
муниколошките предмети, додека 
за новинарските предмети е оста-
вен многу мал простор. Во структу-
раа се застапени предметите:

l општо-образовани: вовед во 
филозофија, вовед во социо-
логија, основи на економија, 
современа филозофија, полит-
икологија, политички систем 
на БиХ-РС, современа историја, 
социјална психологија, соци-
ологија на култура и религија, 
политичка култура, психоло-
гија на маркетингот, социјална 
политика, економски систем на 

Бих-РС, европски интеграции, 
меѓународни односи и 

l комуниколоки: вовед во кому-
никологија и информирање, 
теорија на медиуми, историја 
на новинарство, системи на 
информирање на БиХ – РС, сти-
листика и култура на говор, ис-
торија на српската култура, јав-
но мислење, методологија на 
комуниколошки истражувања, 
односи со јавноста, социоло-
гија на масовни комуникации, 
пропагандно комуницирање, 
правна регулација на медиуми-
те, медиуми и политика, упра-
вување со медиумите, 

l новинарски: методи и техники 
на новинарство, новинарство 
и печатени медиуми, новинар-
ство и електронски медиуми, 
истражувачко новинарство, ме-
диумска писменост. 

Во програмата има и предмети кои 
речиси не се среќаваат во ваков тип 
на студии, како социјална патологија, 
политичка географија, литературна 
и театарска критика, вовед во лите-
ратура. Задолжителната пракса е во 
трета и четврта година во агенции, 
нови медиуми, радио и телевизија, 
а етиката - „новинарската деонто-
логија“ во четврта година. Постид-
пломските студии имаат две насоки 
- „новинарство“ и  „комуникологија“ 
со исти задолжителни предмети (тео-
рија на комуникации и култура, мето-
дологија на научна работа и јазик во 
медиумите), а останатите, до исполну-
вање на задолжителните 60 кредити, 
се избираат за секоја насока оддел-
но. За новинарство тоа се: политички 
односи во БиХ, новинарски докумен-
тарни форми, современо истражува-
ко новинарство, интересни групи и 
лобирање, глобализација и национа-
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лен идентитет, медиуми и општест-
во, анализа на медиумите, медиуми, 
новинарство и јавност. Изборни се и 
новинарската пракса за онлајн нови-
нарство и фотожурнализам.   

Наставата на студиите по нови-
нарство и комуникологија на Фа-
култетот по политички науки на 
Универзитетот во Бања Лука, исто 
така, е организирана по принципот 
4+1. Програмата на додипломските 
студии е така конципиранана што 
најнапред, во прва година акцентот 
е на изучување на општо-образовни 
предмети (вовед во политички нау-
ки, вовед во филозофија, вовед во 
социологија, вовед во социјална по-
литика, основи на економија, осно-
ви на право, современа историја и 
основи на психологија), и само еден 
комуниколошки (вовед во комунико-
логија и информирање), а во остана-
тите три години доминираат кому-
николошки и новинарски (со повеќе 
од 60% од вкупниот број предмети), 
а најбројни се новинарските:

 
l новинарски предмети: радио 

новинарство, новинарство 
во печат, телевизиско 
новинарство, агенциско 
новинарство, истражувачко 
новинарство, и предмети кои 
ретко или воопшто не ги нудат 
другите студии по новинарство 
како литерарно новинарство, 
интернет новинарство, 
редакциско новинарство, 

l комуниколошки предмети: 
теории на медиуми, јазик 
во медиумите, системи на 
информирање, медиумска 
регулатива, јавно мислење, 
маркетинг во медиумите, 
управување со медиумите, 
односи со јавноста. 

Етиката се изучува како посебен 
предмет во последниот семестар од 
студиите. И овој факултет има две 
насоки на постдипломските студии 
– новинарство и комуникологија. 
Насоката по новинарствот нуди 
солидна специјализација со пред-
мети како комуниколошки теории, 
анализа на медиумите, новинарство 
и политика, интернет и новите ме-
диумски технологии, медиумите и 
глобализацијата, новинарски доку-
ментарни форми и методологија на 
научната работа.    

Во групата приватни факултети 
е Факултетот за медиуми и кому-
никации во Травник. Студиите по 
„медиуми и новинарство“ се изучу-
ваат по принципот 3+2 или 4+1. На 
тригодишните додипломски студии 
(програма за 2015/16 година) доми-
нираат комуниколошки и новинар-
ски предмети и мал број општо-об-
разовни: 

l комуниколошки: вовед во 
медиуми и комуникации, 
теорија на медимите и јавноста, 
психологија на комуникации, 
медиуми, политика и 
демократија, јавно мислење,

l новинарски: филм и 
фотографија, медиумска 
писменост, радио и телевизија, 
теорија и технологија на 
печат, академско пишување и 
медиумски стилови, менаџмент 
на медиуми, техники на 
новинарска работа, уредувачка 
политика, 

l општо-образовни: 
информатика, социологија, 
основи на право, основи на 
економија, историја на БиХ, 
статистика.
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Етиката се изучува во трета годи-
на, а предвидената е и стручна прак-
са. Истата година студентите имаат и 
два изборни предмети со понудена 
листа на предмети меѓу кои и такви 
кои всушност би требало да бидат 
задолжителни, како истражувачко 
новинарство:радио, современи и 
глобални медиуми, интернет и нови 
медиуми, радио новинарство, ТВ но-
винарство и наративи, кризно извес-
тување. Постдпломските студии ги 
опфаќаат предметите методологија 
на научно-истражувачка работа, ко-
муникациски стратегии, семантика 
и прагматика на комуникации, нови-
нарство во печатени медиуми, уре-
дувачка и програмска пракса на ме-
диумите, уредување и ПР, развој на 
медиумите во светот и во БиХ, јазик и 
стил на креативно пишување, истра-
жувачко новинарство и три изборни 
предмети за кои се понудени -  ана-
лиза на медиумите, нови медиуми, со-
времена технологија на медиумите, 
ТВ реклама, дигитална комуникација, 
изучување на медиумите, онлајн но-
винарство и агенциско новинарство. 

Програмата 4+1 е идентична со 
онаа 3+2, единствено што во послед-
ната четврта година се предвидени 
нови предмети како новинарство во 
печатените медиуми, нови медиуми, 
медиумски систем на БиХ, социјална 
и политичка екологија, истражувач-
ко новинарство – ТВ и два изборни 
предмети од понудените – истражу-
вачко новинарство: печат, истражу-
вачко новинарство:фото, агенциско 
новинарство, онлајн новинарство 
и маркетинг. И во програмата на 
едногодишните постдипломските 
студии се среќаваат исти предмети 
како на додипломските, односно 
дел од нив како што се методологија 
на научно-истражувачка работа, ја-

зик и стил на креативно пишување, 
изучување на медиумите, истражу-
вачко новинарство, и два изборни 
предмети од листата понудени – 
анализа на медиумите, политичко 
комуницирање:изборни кампањи, 
онлајн новинарство, уредување и 
медиуми, етика во медиумите. 

 
Факултетот за новинарство и 

комуникации на Универзитетот за 
работни студии со кампуси во Ново 
Сараево, Бања Лука и Бјељина, има 
само тригодишни студии по нови-
нарство. Во фокусот на изучување 
се новинарските и комуниколошки 
предмети (80 проценти во вкупниот 
број предмети), и многу малку опш-
то-образовни, пред се „културолош-
ки“. Структурно, опфатени се след-
ните предмети: 

 
l новинарски предмети: нови-

нарски форми и презентациски 
техники 1,2 и 3, фотографија 
и илустрација 1 и 2, графички 
и ВЕБ дизајн 1 и 2, креативно 
пишување 1 и 2, истражувач-
ко новинарство, електронски 
медиуми и радио новинарство, 
информациони технологии во 
новинарството,  

l комуниколошки: јазикот и 
комуникацијата, стилистика 
и реторика, истражување на 
јавното мислење и медиумски 
маркетинг, 

l општо-образовни: исто ри ја и 
култура на цивилацијата: ис-
торија на идејата, социологија 
и социјална антропологија: 
визуелна култура, дидактич-
ки аспекти на социјалната 
антропологија:медиумска култу-
ра, историја и култура на циви-
лизацијата: културни формации 
на јужнословенските народи. 
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На студиите е предвидена спе-
цијализација во новинарството 1,2 
и 3 и пракса уште во прва година 
во редакција или самостојна нови-
нарска работа. На студентите им се 
„нудат“ и предмети кои не се заста-
пени на другите факултети како 
економија и новинарство, право 
во новинарство, претприемништво 
во новинарството, финансиски ме-
наџмент на медиумските компании, 
управување со настани.  Етика не е 
предвидена како посебен предмет.   

Наспроти тоа, програмата по но-
винарство на Факултетот по поли-
тички науки на Европскиот универ-
зитет во Брчко, тешко може да се 
нарече „новинарство“. Факултетот 
има повеќе студиски програми – по-
литикологија, меѓународни односи и 
дипломатија, новинарство, но речи-
си воопшто нема разлика во програ-
мата (освен по еден или два предме-
ти). Единствен предмет поврзан со 
студиите е „Новинарство“ кој се изу-
чува во трета година. Студентите ги 
изучуваат следните предмети: 

 
l прва година: политички тео-

рии, вовед во филозофија, со 
изборни реторика, основи на 
економија, 

l втора година: политичка соци-
ологија, уставни право, совре-
мени политички теории, компа-
ративна политика, со изборни 
предмети основи на информа-
тика, менаџмент, канцеларско 
работење, 

l трета година: политичка антро-
пологија, политички партии, 
основи на теоријата на надво-
решна политика, меѓународни 
односи, со изборни предмети 
маркетинг, социологија на рел-
гија, претприемништво. 

Босна и Херцеговина има и два 
колеџи со студии по новинарство во 
Бања Лука. Banja Luka College органи-
зира четиригодишни студии по „ме-
диуми и комуникации“, со две насоки 
– Односи со јавноста и Новинарство и 
мултимедија. По завршување на насо-
ката новинарство и мултимедија сту-
дентите добиваат звање „дипломиран 
новинар“. Програмата е своевиден 
„микс“ на општо-образовни, комуни-
колошки и новинарски предмети, кои 
подеднакво се застапени, со тоа што, 
на пример општо-образовните доми-
нираат во почетокот на студиите, а 
новинарските во последните години 
од студирањето. Во трета година се 
изучува деловна етика, а студентската 
пракса во последниот (осми) семестар 
на студиите. Студентите изучуваат:

l општо-образовни: основи на 
право, макроекономија, инфор-
матика, право во ЕУ, микроеко-
номија, методи и техники на из-
работка на истражувачки труд, 
менаџмент во култура и култур-
на политика, проект менаџмент 
(или логистика, стратешки ме-
наџмент), деловно и авторско 
право, менаџмент во уметноста, 

l комуниколошки: вовед во ме-
диуми и комуникации, кому-
николошки теории, односи со 
јавноста и менаџмнт на комуни-
кации, маркетинг, медиумско 
право, јазикот во современи 
комуникации, естетика во ме-
диумите, мултимедија,

l новинарски предмети: органи-
зација и продукција, новинар-
ски жанрови, радио, агенциско 
новинарство, истражувачко но-
винарство, интернет и нови ме-
диуми, телевизија, технологија 
на печатот и печатени форми, 
фотографија. 
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Во вториот, College of Communica-
tion Kappa Phi, формиран во 2000 го-
дина, на студиската група по кому-
никологија (колеџот има и студиска 
група по англиски јазик и дизајн), се 
изведува настава на четири насоки – 
комуникологија (во траење од чети-
ри години), односи со јавноста, но-
винарство и реклама (во траење од 
три години). Оние што ќе завршат но-
винарство се стекнуваат со стручен 
назив „Bachelor of Communication 
in Journalism“. Во програмата речи-
си исклучиво доминираат комуни-
колошки и новинарски предмети (во 
сооднос 50:50) и само два општо-об-
разовни (применета информатика 1 
и 2). Од новинарските најзастапени 
се пишување за медиуми 1, 2, 3 и 4 
(или писмено комуницирање 1, 2, 3 и 
4) и новинарство 1 и 2, а се изучува 
и фотографија и телевизија, а од ко-
муниколошките -  вовед во комуни-
кологија, историја на општествено 
комуницирање, визуелно комуници-
рање, односи со јавност, масовно 
комуницирање, истражувачки ме-
тоди во комуникологијата, говорно 
комуницирање.  Етикате воопшто не 
е предвидена како предмет. Притоа, 
програмата по новинарство речиси 
во ништо не се разликува од програ-
мата по односи  со јавноста и про-
грамата по реклама. Единствено е 
направена замена на еден предмет, 
односно предметот новинарство 
во насоката односи со јавноста е 
заменет со предметот односи со 
јавноста, а во насоката реклама со 
предметот реклама. 

Квалитетот во високото образо-
вание. Сите студии по новинарство 
работат по Болоњскиот модел на 

образование со тригодишни/чети-
ригодишни додиполомски и двего-
дишни/едногодишни магистерски 
студии. Но, наставните планови нај-
често се многу различни и неусогла-
сени. Исто така, присутна е поделба-
та помеѓу државните и приватните 
образовни институции во однос на 
тоа кој „нуди“ подобро образова-
ние. На јавниот-државниот сектор 
му се забележува отсуство на пракса 
и осовременување, а на приватниот 
отсуство на традиција и искусни пре-
давачи. Кон тоа треба да се додаде и 
податокот дека толку големиот број 
факултети по новинарство во Босна 
не е резлутат на потребата по нови-
нарски кадар, туку пред се затоа што 
„...Босна и Херцеговина е поделена 
по етнички принцип, ... како израз 
на таа нова национална струја која, 
меѓу останатото, сакаше да има и 
свои факултети по новинарство, што 
во крајна смисла би можело да се 
каже дека сакаа да имаат и свои но-
винари.“78  Оттука, „состојбата на об-
разованието не може да се одвои од 
состојбата на општеството... и сите 
кои се во транзиција многу малку 
вложуваат во образованието и сека-
де е на ниско ниво.“79  

Притоа, како најголем проблем 
во формалното новинарско обра-
зование се истакнува претераното 
теоретско образование, не според 
бројот на предмети, туку „...според 
пристапот дека се може да се на-
прави со науката, а практиката луѓе-
то можат да ја научат кога ќе стапат 
на работа... но, токму недостатокот 
на пракса на студентите во голема 
мерка им ги намалува шансите за 
наоѓање на вистинска работа.“80 

78  Интервју со Боро Контиќ, директор на Медиа центарот во Сараево. 
79  Интервју со Вук Вучетиќ, виш асистент на Универзитетот во Источно Сараево.
80  Интервју со Лејла Турчило, професот на Факултетот за политички науки во Сараево.
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Според повеќето соговорници, по-
големиот број факултети немаат 
никаква практична настава поради 
што студентите неспремни влегува-
ат  во редакциите. Поради тоа, по-
следниве години опаѓа и квалитетот 
на образованието. Како причини за 
тоа се наведуваат слабата соработ-
ка помеѓу академијата, медиуми-
те и невладиниот сектор, лошата 
економска положба на медиумите, 
преоптовареноста на новинарите 
со работа, малите редакции. Исто 
така, факултетите, особено држав-
ните, се „дефицитарни“ со технички 
услови за практична работа на сту-
дените (работилници, студија, сту-
дентски весник) и затоа не зачудува 
што „студентите кои заршуваат но-
винарство немаат видено студио, не 
знаат како да монтираат, ниту пак 
како функционира камера“.81

Но, не помал проблем, и на др-
жавните и приватните универзитети, 
се и човечките ресурси, но и нивното 
недоловно искуство во професија-
та. „Кај нас секој факултет има само 
по еден професор кој бил новинар. 
Сите други ќе речат дека биле но-
винари, но биле само два месеци. 
Тоа е  недозволиво, но тоа е затво-
рен круг ... тие не дозволуваат никој 
да влезе таму. Тоа е сериозен про-
блем.“82 Притоа, законски во Босна 
„наставникот во училница со сту-
дентите мора да биде PhD, доктор 
на науки, што значи дека стручња-
ците од практиката можат да гос-
туваат, но само на една третина од 
содржината на предметот. Постојат 
луѓе кои би биле подготвени да ра-
ботат многу повеќе со студентите, 
но се лимитирани.“83 Што се одне-

сува до наставните програми, иако 
менувани повеќепати (на пример, 
на Факултетот по политички науки, 
последниве 12 години три пати се 
правени промени), клучен проблем 
е „отсуството на стратешко плани-
рање“. Прашањето е како да се „усо-
гласи“ она што студентите го учат, 
на пример, како треба да функцио-
нира новинарската професија, со 
практиката каде им се вели „... она 
што сте го научиле сега заборавете 
го, сега е тука – my house mu reles“.84 
Одговорот е во обидот на наставни-
от кадар да ги „научи“ студентите 
дека денес, за жал, и регионално, 
но и глобално, тоа што се нарекува 
политика на куќата, всушност е еден 
вид на заговарачко новинарство кое 
се принудени да го работат.      

б) Неформалното новинарско 
образование

Наспроти големиот број факул-
тети на кои се едуцираат идните 
новинари, Босна и Херцеговина има 
само неколку „специјализирани“ 
невладини организации кои работат 
на тренинг и обука на новинари. Нај-
напред, тоа е Медиа План Институ-
тот, прва приватна организација 
за развој на медиумите во Босна  и 
Херцеговина, формиран во 1995 
година. Институтот се бави со три 
главни области: едукација, истражу-
вања и продукција. До сега Институ-
тот има организирано бројни обуки 
за основи за пишување на информа-
ции, вештини на пишување на вести, 
видеонивинарство, известување за 
мултикултурни вредности и други. 
Тој ја има формирано едногодиш-
ната Висока школа за новинарство, 
со деветомесечна настава од која 70 

81  Интерву со Мирна Буљугиќ, БИРН Сараево. 
82  Интервју со Раденко Удовичиќ, директор на Медиа План Институт Сараево
83  Ибид. 
84  Ибид.
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отсто е практична, а 30 отсто теорет-
ска и со студенти од целиот регион 
на југоисточна Европа. Институтот е 
оснивач и на невладината Медиум-
ски иницијативи (во 2005 година), 
чија основна цел е развој на свеста 
кај јавноста за значењето на раз-
војот на демократијата и толералнт-
ниот јавен дијалог, почитувањето н 
човековите права и различностите. 
Здружението ја презема Висока-
та школа за новинарство и ја тран-
сформира во „Центар за практична 
едукација во областа на комуника-
циите“. Денес Медиумски иниција-
тиви се бават со истражувања, се-
минари, медиумски конференции и 
тренинци, во функција на поддршка 
на развојот на модерните медиуми и 
професионалните стандарди и етич-
ки норми. Здружението има работе-
но на бројни истражувања, пред се 
за развој на едукацијата на новина-
рите и образованието на далечина, 
како и на тренинзи за пишување за 
печатени и електронски медиуми, 
онлајн новинарство и слично.

Посебно место во едукацијата на 
новинарите има Медиацентар Са-
раево, исто така, формиран во 1995 
година. Центарот работи на развој 
и поддршка на независно и профе-
сионално новинарство и подобру-
вање на медиумските слободи во 
Босна и Херцеговина. Тој има долга 
традиција на обучување на новина-
ри и од своето формирање па до 
денес има организирано повеќе од 
230 тренинзи кои ги посетувале по-
веќе од 2000 луѓе од Босна и од ре-
гионот. Списокот на неговата „тре-
нинг програма“ е долг и ги опфаќа, 
не само „базичните“ обуки за осно-
вите на новинарството (за печатени 
и електронски медиуми), вештините 
на пишување, радио новинарство-

то, ТВ новинарството; туку и обу-
ки за истражувачко новинарство, 
медиумски менаџмент, интернет 
за новинари, computer assisted 
reporting (CAR), business reporting, 
data journalism; како и обуки за спе-
цифични прашања и проблеми во 
општеството – трговијата со луѓе, 
организиран криминал, заштитата 
на околината и човековите права. 
Програмата е осмислена интерак-
тивно се цел да се обезбеди разме-
на на искуства на медиумските про-
фесионалци во печатените, елек-
тронските и онлајн медиуми, струч-
но оспособување, како и обука на 
студентите по новинарство.

Тука треба да се спомене и БИРН 
Босна и Херцеговина, формарана во 
2005 година со цел поддршка на 
развојот на високо квалитетни меди-
уми и граѓанско општетство во Бос-
на и Херцеговина. Организацијата, 
покрај истражувања и анализи за 
актуелни политички, економски и 
социјални теми, обезбедува и обука 
на новинарите и медиумските куќи 
преку стручни работилници. Темите 
се различни: online reporting, data 
journalism and fact-cheking, new 
technologies, social networks, video 
editing, video analytical systems. 
Притоа, посебно внимание се пос-
ветува на investigative journalism 
and investigative reporting, where 
journalists learned how to creatively 
structure stories and use various 
databeses and other investigative 
tools. Реализацијата на овие актив-
ности опфаќа голем број на учес-
ници. Така, во рамките на програ-
мата Transparency of Judiciary and 
Responsibility of media, организира-
ни се повеќе од 70 работилници во 
локалните заедници со претставни-
ци на судството и медиумите. 
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На овој план активни се и Здру-
жението на БХ новинарите и Сове-
тот за печат кои, исто така, имаат 
реализирано бројни тренинзи за но-
винари. Здружението на БХ новина-
рите, формирано во 2004 година, 
обединува новинари, слободни но-
винари, студенти по новинарство и 
други медиумски работници. Него-
ва клучна цел е заштита и подобру-
вање на слободите, правата и одго-
ворностите на новинарите, заштита 
на угледот и достоинството на нови-
нарската професија, како и подоб-
рување на правото на јавноста да 
биде информирана за случувања-
та во општеството. Обуките што ги 
спроведува се однесуваат на акту-
елни прашања и теми: промоција 
на дијалогот и мултикултуралноста 
преку медиумските содржини, из-
вестување за различностите како 
новинарски придонес во јакнење на 
мирот, толеранцијата и стабилнос-
та, известување за малцинските гру-
пи и ЛГБТ заедниците. Освен тоа, во 
рамките на здружението дејствува и 
Линијата за помош на новинарите, 
која им помага во остварувањето 
на нивните секојдневни активнос-
ти, како заштита на нивните права 
и слободи. Советот за печат (за 
печатени и онлајн медиуми) рабо-
ти на унапредување и заштита на 
новинарската професија, следење 
на примената на професионалните 
стандарди, слобода на медиумите и 
слобода на информирањето. Иако, 
пред се, е насочен на заштита на ме-
диумите од политички, економски и 
сите други видови на присоци, како 
и на заштита на јавноста од непро-
фесионалното и манипулативно но-
винарско известување, Советот има 
спроведено и бројни обуки за нови-

нари. На пример, за предизвиците 
на саморегулација на медиумите и 
онлајн новинарството, медиумската 
етика за млади новинари и студенти 
по новинарство од југоисточна Ев-
ропа, слободата на информирање-
то – јакнење на новинарството, ре-
портери за радио емисии и други.

Во Босна и Херцеговина, дејству-
ваат и бројни медиумски организа-
ции, како Самостојниот синдикат 
на работниците во јавните сервиси 
(формиран во 2014 година), Син-
дикатот на медиумите и графича-
рите на Република Српска во БиХ, 
Друштвото на новинари на БиХ 
(правен наследник на Здружението 
на новинари), Здружението на хр-
ватските новинари во БиХ, Сојузот 
на новинари на Република Српска. 

Соработка универзитетско-ал-
тернативно образование. Се чини 
дека големиот број факултети по 
новинарство во Босна, од една, и 
солидно „екипираниот“ невладин 
сектор за до-едукација на новина-
рите, од друга страна, не е доволно 
за меѓусебна соработка на тој план. 
Притоа, најчесто се посочува на фа-
култетите како многу тешки за со-
работка. „Јас уште пред да станам 
професор се обидував да остварам 
соработка со факултетите, но тие се 
една затворена чаура... се плашат 
некој да не им ја загрози нивната 
позиција на едукатори.“85 И не само 
што не прифаќаат иницијатива, тие 
ни сами не иницираат соработка 
со невладиниот сектор. Се што се 
прави во практиката е спорадично 
и без план. „Проблемот е што секо-
гаш иницијативата мора да дојде од 
наша страна... факултетот никогаш 
нема да пријде прв, себе си се сме-

85  Ибид.
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таат за подобри, на повисоко ниво... 
и треба да потрошиш огромна енер-
гија за да влезеш таму.“86

И тогаш кога има соработка, таа 
е спорадична, неформална и на ин-
дивидуално ниво со професорите. 
Односно, „...факултетите пропушта-
ат да ги искористат овие алтерна-
тивни облици... не чувствуваат колку 
се спори... а ние постојано сме во 
практиката... секој ден се менуваме, 
како некоја мала приватна фирма... 
потполно сме во дигиталното вре-
ме, а тие се уште се таму каде што 
се пишуваше со перце од гуска.“87 
Формално нема меморандуми за 
соработка, но мора да има поинтен-
зивна соработка со гостување на 
пракса на факултетите, затоа што 
„...испраќањето пет-шест студенти 
на пракса во редакциите се покажа 
како непрактично. Таму тие се ‘де-
журни сметала‘, ....секој си ја гледа 
својата работа и сите се во гужва. За-
тоа со гостувања на предавања може 
подобро да се пренесе знаењето.“88

Сепак, не треба да се пренебрег-
не факот дека имало обиди и кон-
кретни идеи за соработка и поврзу-
вање на формалното со неформал-
ното образование. Таков е предло-
гот една од студиските години на 
факултетот да биде со практичен 
тренинг во невладините организа-
ции. „Се обидовме тоа да го оства-
риме со спогодби... на начин што 
на студентите сите тие тренинзи им 
ги впишувавме во додатокот на ди-
пломата што додатно мотивира. Но, 

за жал таа идеја не заживеа.“89 Но, 
останува констатацијата дека орга-
низациите кои пружаат ваков тип на 
неформално образование „соврше-
но“ го надополнуваат формалното 
образование.        

в) Предизвици во новинарското 
образование. 

Медиумската сфера во Босна и 
Херцеговина е длабоко политизи-
ран. На политизацијата не се имуни 
ни универзитетите и факултетите, 
што влијае на интересот и мотива-
цијата на студентите да се зани-
маваат со новинарство. „Младите 
знаат дека знаењето не е на цена, 
знаат дека до работа се доаѓа пре-
ку приватни или партиски врски.“90 
Денес студирањето новинарство 
е бесперспективно, медиумите се 
во лоша состојба, а новинарите се 
ужасно платени. Но, во практиката 
се уште има инфлација на студенти 
по новинарство и многумина сакаат 
да се бават со оваа професија, иако 
тоа не соодветствува со реалноста 
во медиумската индустрија. Имено, 
„... факултетите постојано се пре-
полни со студенти, а потребите не 
се толкави... ниту има пари да се 
платат толку многу луѓе...“91 Може-
би токму поради тоа, последниве 
години кај студентите по новинар-
ство расте интересот за односи со 
јавноста, а се намалува за класич-
ното новинарство. Тие „...во нови-
нарството гледаат многу помалку 
можности и финансиски средства, 
додека односите со јавноста нудат 
некои други привилегии.“92

86  Интервју со Боро Контиќ, директор на Центарот за медиуми во Сараево
87  Интервју со Боро Контиќ, директор на Медиа центар во Сараево. 
88  Интерву со Љиљана Зуровац, претседател на Советот за печат на Босна и Херцеговина. 
89  Интервју со Лејла Турчило, професот на Факултетот за политички науки во Сараево.
90  Интервју со Вук Вучетиќ, Факултет на Источно Сараево
91  Интервју со Боро Контиќ, директор на Медица центарот во Сараево. 
92  Интервју со Лејла Турчило, професор на Факултетот за политички науки во Сараево.
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Наспроти тоа, во формалното 
новинарско образование во Босна, 
особено во  рамките на државните 
факултети, последниве пет години 
се забележува тренд на „негување“ 
на научниот дискурс: 

 „...студиите по новинарство 
се повеќе се свртуваат кон меди-
умските студии отколку кон об-
разование за новинарство, што е 
резултат на компетитивноста со 
другите студии по општествени 
науки и обид да се воведе научен 
дискурс во комуниколошките сту-
дии, а всушност се бега од улогата 
на институцијата формално обра-
зование за потребите на пазарот на 
труд во новинарството.“93 

 
Но, во стручната и академската 

сфера, се уште е присутна дилема-
та, дури и „...неразбирање околку 
идејата и концетот, дали тоа треба 
да бидат многу попрактичи студии 
или наука за медиумите“94. Од една 
страна, се посочува теоријата како 
важна образовна компонента која 
најмногу им е потребна на студен-
тите. „Студентите по новинарство 
треба да имаат пошироко знаење, 
знаење од економија, политика, со-
циологија и филозофија со што би 
им се отвориле видиците, затоа што 
утре кога ќе се вработат тоа знаење 
ќе им биде од корист. Вештините 
се учат, но треба суштина.“95 Но, 
на факултетите им се забележува 
дека ни теоретски не ги потковува-
ат студентите и „...тие излегуваат од 
факултет потполно медиумски не-
писмени, не знаат да направат ниту 
едно пристојно медиумско истражу-

вање“.96 Од друга страна, се истак-
нува праксата која треба да пред-
ничи во фомалното образовани. 
Отсуството на пракса е проблем на 
сите универзитети во Босна и затоа 
кога студентите ќе дипломираат не 
се спремни за работа. „Факултетите 
даваат добра теоретска осново, ги 
дисциплинираат студентите да учат, 
да истражуваат, да развиваат мето-
долошки пристап на одредени теми, 
но практичното новинарство го учат 
дури кога ќе завршат со факултет.“97 

На институционално ниво, се по-
сочува и на недоволното учење на 
основите на новинарството, пишу-
вање и читање, односно правопис 
и граматика. Се издвојува и истра-
жувачкото новинарство, нешто што 
недостига и во медиумите во Босна 
и треба да му се посвети многу по-
големо внимание и на факултетите. 
Потребно е да се изучува и медиум-
ска писменост, за да се знае дека 
„не треба да се верува во се што се 
пишива“. Исто така, на факултетите 
треба да се популаризира и едука-
цијата за човековите права, било 
за правата на жените, ЛГБТ лица-
та, лицата со инвалидитет или било 
која друга категорија. Недостасува 
и изучување на етиката во новинар-
ството. „Етиката е почеток и крај. 
Етиката и моралот треба да ги усвои 
не само секој новинар, туку и секој 
граѓанин, особено етиката и мора-
лот во новинарството.“98 Односно, 
„знаењето за етичките и профе-
сионални стандарди треба да биде 
врежана во свеста на студентите“99, 
без оглед што ги чека во  редакци-
ите. Во целиот образовен процес, 

93  Ибид. 
94  Ибид. 
95  Интервју со Вук Вучетиќ, Факултет на Источно Сараево
96  Интервју со Слободанка Декиќ, Медиа Центар Сараево
97  Интервју со Љиљана Зуровац, претседател на Советот за печат на Босна и Херцеговина. 
98  Интервју со Маида Бахто Кестенџиќ. 
99  Интервју со Стефан Благиќ, Фронтал магазин
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во рамките на сите предмети мора 
да се потикнува кртичност кај сту-
дентите, како значаен сегмент во 
новинарската работа. „Да научат 
како логично и критички да ги повр-
зуваат работите. Џабе ако знаат да 
снимаат и монтираат ако нема што 
да кажат.“100

Наспроти сите недостатоци, 
формалното образование е мож-
ност за учење на основите, а доу-
совршувањето следи по дипломи-
рањето. „Дипломата е влезница за 
пазарот на труд... тоа е основата 
која потоа треба да се надоградува 
преку практична работа ...едното 
не може без другото“.101 Оставајќи 
го теоретското знаење во „надлеж-
ност“ на факултетите, препораките 
на стручната и академската јавност 
за обука на новинарите се движат во 
неколку насоки. Едната е креирање 
„...центар за обука во големите ме-
диуми“102, односно јавниот радио-
дифузен сервис, што би обезбедило 
континурана обука и за сегашните и 
за идните новинари. Втората е мо-
дел кој на студентите ќе им се овоз-
можи да учат преку пракса, „...еден 
семестар посветен само на практич-
на работа преку соработка со нев-
ладините организации ...има воља и 
капацитет за соработка кај нив“.103 
Третата е преку зајакнување на ко-
ристење на надворешни професо-
ри и предавачи во спроведувањето 
на практичната настава, односно, 
наместо „про-форма“ праксата во 
медиумите, „...мора да има поинтен-
зивна соработка во смисла на госту-
вање на гости на пракса на самиот 
факултет“.104

2.3.

Косово 

а) Универзитетското образование 
на новинарите  

Во 50-годишниот социјалистички 
период како автономна покраина 
во рамките на федеративна Југо-
славија, Косово бележи „делумно 
успешен“ обид за формирање на 
студии по новинарство. Во 70-тите 
години кога новинарски студии се 
формираа во другите републики 
на Југославија, и Универзитетот во 
Приштина, на Правниот факултет 
ќе отвори студии по новинарство 
кои ќе произведат само една гене-
рација новинари, за потоа да бидат 
укинати од тогашните власти. Сите 
подоцнежни обиди за формирање/
возобновување на студиите по но-
винарство ќе бидат неуспешни, а 
слична судбина ќе доживее и Висо-
ката школа за новинарство, форми-
рана во 1996 година  (Faik Ispahiu, 
2002). Подоцна, во 1999 година, 
во пост-воено Косово доаѓа до 
вистинска „експлозија“ на држав-
ни и приватни факултети, пред се, 
во сферата на правото, економија-
та и бизнис администрацијата, но и 
во новинарството, но со ограничен 
успех и сомнителен квалитет. Прва 
приватна институција за новинар-
ско образование е Фаик Коница 
колеџот, кој ќе се соочи со пробле-
ми и предизвици со акредитација-
та. Потоа во 2005 година стартува 
Kosovo Institut of Journalism and 
Communication (KIJAS), но со краток 
век на функционирање (затворена е 

100  Ибид
101  Интервју со Маида Бахто Кестенџиќ.
102  Интервју со Боро Контиќ, директор на Центар за медиуми во Сараево.
103  Интервју со Лејла Турчило, редовен професор на Факулетот за политички науки при Универзитетот во Сараево.
104  Интервју со Љиљана Зуровац, претседател на Советот за печат на Босна и Херцеговина
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во 2010 година). Следната година, 
на Филолошкиот факултет на др-
жавниот универзитет во Приштина 
се формирани додипломски сту-
дии по новинарство. (Qavdarbasha, 
2012:11).

Организација на високото об-
разование. Денес Косово има два 
факултети за новинарско образова-
ние, еден државен и еден приватен. 
На државниот Универзитет „Хасан 
Приштина“, на Факултетот за фи-
лологија функционираат додиплом-
ските студии по новинарство во тра-
ење од три години. Во програмата 
доминираат теоретски и практични 
новинарски предмети, а многу малку 
општо-образовни. Во структурата се:

 
l комуниколошки предмет: во-

вед во новинарство, основи на 
комуникациите, основи на ма-
совните комуникации, историја 
на европското новинарство, 
историја на албанското нови-
нарство, социологија на кому-
никациите

l новинарски: новинарски жа-
нрови, новинарски стилови, 
печатени медиуми, радио нови-
нарство, телевизиско новинар-
ство, коментари и анализи, 

l општо-образовни: истражувач-
ки методи во општествените 
науки, политичкиот систем на 
Европската унија, масовна кул-
тура. 

Етиката во новинарството се изу-
чува во прва година, но како изборен 
предмет, а изборни предмети се и 
истражувачкото новинарство, нови-
те медиуми и портали, продукцијата 
и постпродукцијата, управувањето 
со медиумите, медиумите и полити-
ката, медиумското образование.    

На приватниот Факултет за ма-
совни комуникации и новинарство, 
на Колеџот ААБ во Приштина, сту-
диите се организирани по прин-
ципот три години додипломски и 
една година постдипломски студии. 
Програмски, додипломските студии 
обезбедуваат теоретски и практич-
ни знаења за основните прашања 
поврзани со комуникациските нау-
ки во областа на медиумите. На сите 
три студиски години доминираат 
предмети од овие области. Застапе-
ни се следните предмети: 

l комуниколошки: introduction 
to communications, public rela-
tions, media and society, interna-
tional communication, 

l новинарски: genres and tech-
nique of journalism, TV presenta-
tion, history of journalism, radio 
journalism, TV journalism, TV 
documentary, montage, camera 
and photograph, investigative 
journalism, media convergence, 
journalist online, prepration of a 
TV advertisement, production. 

Медиумската етика се изучува во 
трета година, а пракса во втора и тре-
та година (новинарски жанрови и ТВ 
праксата) и опфаќа 1/3 од вкупниот 
фонд на часови. With the completion 
of the first level studies students re-
ceive the title Bachelor of Mass Com-
munication – Journalism Programme. 
Програмата на постдипломски-
те студии, опфаќа општообра-
зовни и „специјалистички“ кому-
никациски предмети (semiology, 
communication psychology, media 
culture, scientific work methodology, 
media and politics, structure of 
modern societies, international 
public relations, social organization 
and society marketing, research in 
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written journalism, cross-cultural and 
cross-religious communication). Сту-
дентите по завршувањето добиваат 
академска диплома Мaster in mass 
communication and journalism.  

 
Квалитетот во високото обра-

зование. Стручната и академската 
јавност е критична во однос на она 
што кадровски го продуцираат, не 
само факултетите по новинарство, 
туку и другите факултети. „На це-
лиот образовен систем во Косово 
критериумите за полагање на ис-
питите и добивањето диплома се 
на многу ниско ниво. Доколку еден 
професор се обидува да биде по-
строг, тогаш е многу веројатно дека 
понатаму нема да ја врши долж-
носта, односно ќе биде заменет.“105 
Конкретно, на факултетите по нови-
нарство, недостасува пракса, соод-
ветно обучен професорски кадар, 
литература, техничка опрема за из-
ведување на наставата. Најбројни 
се забелешките за недоволна прак-
са и практична работа, особено на 
државниот универзитет. Таму не се 
доволно технички подготвени за 
спроведвање на практична работа 
со студентите. „Има многу пропусти 
во смисла на hands-on новинарска 
пракса. Под тоа мислам на недоста-
ток на приспап до технологии. Не-
маат можност да вежбаат практич-
но новинарство.“106 Наспроти тоа, 
за волја на вистината, приватниот 
факултет за новинарство во својата 
програма има предвидено „серио-
зен“ фонд на часови за пракса. От-
тука и критиките упатени кон „кон-
курентот“ дека „...немаат ни еден 

фотоапарат, ние имаме и камера и 
се што треба.“107  

Токму поради отсуството на со-
одветна пракса, кога студентите 
ќе го завршат своето образование 
најчесто не се подготвени веднаш 
да започнат со работа во редакција 
и потребно е подолго време да се 
„тренираат“ за одредени практич-
ни вештини кои им се неопходни во 
практикување на професијата. А то-
кму познавањето на мултимедијални 
вештини и техники се круцијални за 
успех во професијата, „...денес но-
винарот мора да биде подготвен за 
работа со камера, за монтажа, де-
нес новинарот мора да биде спре-
мен за мултимедијалниот пазар“.108

На квалитетот на образовниот 
процес влијае и малиот број на пре-
давачи и професори со искуство во 
професијата, како и недостатокот 
на соодветна литература преку која 
би се одвивала наставата. „Про-
фесорите со практично медиумско 
искуство се малку, а професорите 
кои имаат знаење за медиумските 
теории едноставно не се соодвет-
ни за додипломско ниво на студии 
кои се повеќе практични.“109 Во исто 
време, литературата е застарена и 
нема напори за превод на нови кни-
ги од областа. „Непознавањето на 
англискиот јазик го прави пробле-
мот уште понагласен. Нема многу 
преводи. А тоа што се преведува е 
со лош квалитет.“110 Има недостаток 
на литература на албански јазик и 
„...студентите работат од скрипти 
или книги кои професорите ги на-

105  Интервју со Арбен Салиху
106  Интервју со Насер Мифтари
107  Интервју со Хасан Салиу, професор на Колеџот ААБ во Приштина
108  Ибид
109  Интервју со Насер Мифтари
110  Ибид.
111  Интервју со Виолета Ороши, новинарка
112  Интервју со Насер Мифтари
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шле на интернет“.111 Дополнително, 
како проблем се посочува и ниско-
то ниво на медиумски истражувања 
спроведени на факултетите. „Таму 
истражувањата се со низок квали-
тет, нема некој темелен процес на 
евалуација од експерти, и не прават 
ништо за напредок на науката за ме-
диумите во регионот.“112 

б) Неформалното новинарско 
образование 

Косово има ограничени „капа-
цитетите“ и во алтернативното об-
разование. Иако по војната и вос-
поставувањето меѓународна адми-
нистрација на Косово, поддршката 
на донаторите за новинарска обука 
беше голема, таа сега веќе е дос-
та ограничена. Курсевите се ретки, 
најчесто неформални, па дури и со 
нестручни тренери. Најдолг „стаж“ 
има Косовскиот институт за ме-
диуми, формиран на барање на 
медиумите, со цел подобрување на 
професионалните вештини на но-
винарите и медиумските професио-
налци, развојот на независни, сло-
бодни и плуралистички медиуми. 
Замислен како медиумски тренинг 
центар, Институтот нуди курсеви за 
обука на новинарите, но и курсе-
ви за односи со јавноста за комер-
цијалниот сектор. Покрај Институ-
тот, активнa е и невладината БИРН 
- Косово, посветена, пред се на ис-
тражувачкото и аналитичкото нови-
нарство. Неговата дејност опфаќа 
обука на новинари, истражувања, 
мониторинг на јавните институции, 
медиумска продукција и издаваш-
тво со организирање на обуки со 
новинари, цивилниот сектор, мони-
торинг на јавните институции, ис-

тражувања, медиумска продукција и 
издавачка дејност. Има реализира-
но бројни тренинзи, самостојно или 
заедно со партнерите на Балканот, 
пред се за прашања за multimedia, 
using social media for investigation, 
reporting security, data journalism, 
investigative repoting, access public 
information and documents, report-
ing on corruption issues.

Од другите организации, во Ко-
сово функционираат и Асоција-
цијата на новинарите која работи 
на промоција на професионалното, 
слободното и независно истражу-
вачко новинарство, социјалните и 
работничките права на новинарите, 
нивната заштита, развојот на меди-
умската инфраструктура. Потоа Со-
ветот за печат чии клучно активнос-
ти се насочени на слободата на го-
ворот, правото на граѓаните на на-
времено и целосно информирање, 
почитување на Кодексот за печат, 
Друштвото на новинари на Косови 
и Метохија и Здружението на спорт-
ски новинари на Косово.

  
Соработка универзитетско-ал-

тернативно образование. Сора-
ботката помеѓу овие два типа на 
новинарско образование во Ко-
сово е спорадична и инцидентна 
и не постојат формални меѓусеб-
ни договори. Поголем интерес за 
соработка покажува невладиниот 
сектор, додека факултетите се по-
затворени, па дури и искажува-
ат одредена резерва во однос на 
нив, во смисол дека „...тие овде се 
привремени додека не се ‘катапул-
тираат‘ во политиката... и немаат 
репутација“.113 Затоа, се уште се 

111  Интервју со Виолета Ороши, новинарка
112  Интервју со Насер Мифтари
113  Интервју со Хасан Салиу
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паметат тренинзите на Би-Би-Си во 
2000-та година, но денес речиси не 
постојат, или невладините органи-
зации (пред се БИРН) организираат 
специјализирани тренинзи од одре-
дени сфери, како што е истражувач-
кото новинарство. Од друга страна, 
повеќе се „преферира“ соработка 
со медиумите. Така, приватниот фа-
култет по новинарство има редовна 
соработка со радио-телевизискиот 
сервис Коха. „Имаме потпишано 
договор со нив за практична рабо-
та... , директорите предаваат кај 
нас и ние имаме отворена врата за 
студентите ...“114 Иако неформално, 
соработка со факултетите има и 
јавниот радио-телевизиски сервис 
на Косово. „Ние имаме Центар за 
обука на новинари и потполно сме 
отворени да ни се јават студенти 
кои завршиле факултет.“115 

Од друга страна, присутен е и 
ставот дека неформалното обра-
зование предничи пред формал-
ното во однос на практичната на-
става што ја нудат на студентите. 
„Неформалното образование нуди 
повеќе. Има значајна улога поради 
тоа што имате можност да бирате. 
Одлучувате во која насока ќе одите, 
кои професионалци да ве обучува-
ат...“116 Токму затоа, универзитетите 
во наставата треба да вклучат еле-
менти од неформалното образова-
ние за да им понудат повеќе пракса 
на студентите. Односно, „...можат 
да се доведат и странски експер-
ти од светски познати медиумски 
куќи, кои можат да спроведуваат 

тренинзи за студентите“.117 Во секој 
случај, поголемиот број од стручна-
та и академска јавност смета дека 
двете форми на образование се 
неопходни за соодветен развој на 
новинарите во својата професија. 
„Потребна е комбинација од двете 
за да се креираат квалитетни нови-
нари во иднина.“118 Исто така, „...
колку е важно да имаме квалитет-
но формално образование, току е 
важно да имаме и неформално об-
разование, односно доедкуација 
која мора да трае непрекинато“.119 
Односно „...неопходно е новинари-
те кои имаат поминато формално 
образование подоцна, во текот на 
кариерата, да стекнат и неформал-
но бидеќи тоа е индустрија која се 
менува на дневно ниво... постојат 
нови барања, нови потреби и многу 
важно е да постојат макар и нефор-
мални тренинзи на кои ќе можат да 
се дознаат тие нови вештни.“120  

Во тој контекст, според соговор-
ниците, еден од начините за подоб-
рување на таа соработка може да 
биде преку „...формирање специја-
лизирана организација која ќе ра-
боти директно со универзитетите на 
тренинг ...тука студентите би добиле 
прва обука со комплетна опрема... со 
тоа би добиле сите“.121 Исто така, а 
по примерот на практиката во други 
поразвиени земији, можно е „...преку 
додатни наставни часови ...уредник 
да држи предавања на работилници 
за разни теми, со што се размену-
ва искуство со практиката“.122 Или, 
предлогот, да се чека студентот да 

114  Ибид. 
115  Интервју со Анамари Репиќ, менаџер за меѓународни односе на радио телевизија Косово
116  Интервју со Сања Соврлиќ, новинарка
117  Ибид
118  Интервју со Албулена Садику, БИРН Косово
119  Интервју со Анџелка Чуп, 
120  Интервју со Исак Воргучиќ, директор на радиотелевизија КИМ. 
121  Интервју со Виолета Ороши, 
122  Интервју со Арбен Салиху, извршен директор на Асоцијацијата на новинари на Косово
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дипломира, па потоа да се испрати 
на програма за обука, но и да не се 
занемари потребата од испраќање 
на студентите на двомесечна прак-
са веднаш по завршување на првата 
студиска година каде што ќе го при-
мени она што дотогаш го научил.

 
в) Предизвици на новинарското 
образование   

На медиумската сцена во Косово 
владее вистински плурализам гле-
дано според бројот на медиум, осо-
бено електронски, резултат, пред 
се, на значителните средства од до-
наторите за воспоставување на ме-
диумите во пост-воено Косово. Но, 
последниве години таа помош прак-
тично е „замрена“ а лошите економ-
ски услови и малиот пазар, под знак 
прашање ја става одржливоста на 
голем број медиуми (пред се локал-
ни) во земјата. „Media and journalists 
remain financially at a considerably 
disadvantaged position compared 
to what would be optimal to ensure 
a professional working environment 
and independent and professional 
journalism.“123 Каква е тогаш идни-
ната на новинарството и новинар-
ското образование во вакви опш-
тествено-економски услови? 

На формалното новинарско об-
разование доминира и се уште се 
негува теоретски пристап во едука-
ција на новинарите, кој „...во пракса 
често се покажува како бескорисен, 
...помалку се учат практични вешти-
ни, без оглед на тоа што медиумите 
и медиумската индустрија се сосем 
поразлични од пред десет годи-

ни.“124 Затоа, како главен поблем се 
истакнува недоволното практично 
знаење, што може да се надомес-
ти и преку формалното и преку не-
формалното образование, односно 
преку „...одреден вид на работил-
ници кои ги обучуваат новинарите 
како да ги игнорираат притисоците 
на уредниците, да развијат вештини 
како да го намалат притисокот, да 
ги задржат стандардите, но и нив-
ните работни позиции во исто вре-
ме.“125 „Она што им недостасува на 
факултетите по новинарство тоа те-
рен, тоа е пракса. Факултетите мо-
раат студентите да ги упатуваат на 
пракса и да ги натера да не можат 
да завршат некој семестар доколку 
немаат, на пример, 15-20 дена пом-
нати во редакција.“126  

Но, освен пракса, нешто што, 
исто така, треба го учат студентите 
по новинарство е правилното изра-
зување. Недостасува „...правилно 
изразување... и се останато важно 
за јавен настап на еден новинар кој 
станува јавна личност“.127 Потреб-
ни им се и вештини за новинарско 
пишување, „...да знаат да пишуваат 
и академски и новинарски, новина-
рите мораат да знаат како да пи-
шуваат на двата начини“.128 Покрај 
тоа, тие треба да бидат свесни за 
новите технологии и нивното влија-
ние врз медиумската индустрија 
и новинарството како професија. 
„Не знаат ништо за онлајн нови-
нарството. Не знаат ништо за коди-
рање во ХТМЛ. Не знаат ништо за 
апликации (паметни телефони) и 
како се создаваат.“129 Денес „...не 

123  Види повеќе: Freedom of Media and Safety of Journalists in Kosovo, https://www.osce.org/kosovo/122390?download=true
124  Интервју со Исак Воргучиќ
125  Интервју со Арбен Салиху
126  Интервју со Анџелка Чуп, 
127  Ибид. 
128  Интервју со Анамари Репиќ
129  Ибид.
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е доволно новинарството да знае 
само да пишува или да говори пред 
микрофон, туку мора да корити и 
други алатки освен камера, мора да 
користи компјутер, да знае да пре-
барува на интернет...“130

Како важна за изучување се 
посочува и медиумската етика. 
Во наставата како задолжителни 
предмети треба да се „... вклучат 
медиумската етика и медиумското 
право за да се обезбеди дека нови-
нарите ќе ја разберат својата улога 
како и медиумските права и сло-
боди во однос на известување за 
прашања од јавен интерес (здрав-
ство, образование, економија).“131 
Дополнително, се препорачува и 
изучување и на претприемништво 
во медиумите, “како да стартуваат 
медиум од самиот почеток“.132 Но, и 
општо знаење за различни теми, „...
новинарот треба да има познавање 
од дипломатијата, да знае како 
функционира Европската Унија и 
земјите во регионот“.133

2.4.

Македонија 

а) Универзитетското образова-
ние на новинарите  

Македонија со универзитетското 
новинарско образование започнува 
во 1977 година како интердисципли-
нарни студии на Правниот, Економ-
скиот и Филолошкиот факултет на 
тогашниот единствен државен уни-
верзитет во земјата. Подоцна во 80-
тите години студиите по новинарство 
ќе се трансформираат како незави-
сна студиска програма на Правниот 
факултет и денес функционираат на 
тој начин. Токму од овој факултет ќе 
произлезе поголемиот дел водечки-
те уредници и реномирани новинари 
во земјата. Со осамостојувањето на 
државата, а особено со појавата на 
голем број комерцијални медиуми во 
1994/97 година, прашањето на еду-
кацијата на новинарски кадар доби-
ва на актуелност. Денес новинарско 
образование може да се стекне на 
три државни универзитети и една 
приватна висока школа. На сите фа-
култети новинарските студии се ор-
ганизирани во рамките на правните 
факултети, додека високата школа 
е специјализирана за новинарство и 
односи со јавноста. 

Организација на високото обра-
зование. Најстарите студии по нови-
нарство се на Правниот факултет 
на државниот Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, во Скопје, орга-
низирани според Болонскиот прин-
цип, три години додипломски и две 
години постдипломски студии. На 
додипломските студии, програмата 
претставува „микс“ на општо-обра-
зовни и комуниколошко-новинар-
ски предмети. Конкретно:  

130  Интервју со Исак Воргучиќ
131  Интервју со Насер Мифтари
132  Ибид.
133  Интервју со Виолета Ороши
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l општо-образовни: вовед во 
право, современа европска и 
македонска историја, економи-
ка, вовед во политички науки, 
основни институции на јавно/
приватно право, применета 
економија, политички систем, 
права и слободи на човекот во 
РМ, институции и право на ЕУ, 
јавна администрација, 

l комуниколошки: македонски 
јазик и новинарска стилистика, 
комуникологија, комуника-
циски теории, јавно мислење, 
теории на новинарство, интер-
културна комуникација и меди-
уми, односи со јавноста, 

l новинарски: новинарски жанро-
ви, новинарски информативни 
жанрови, новинарство во печа-
тени и електронски медиуми, 
новинарски аналитички жанро-
ви, слобода на  изразување.  

 
Но, она што е позначајно, голем 

број „клучни“ новинарски предмети 
се поместени во групата изборни 
предмети, како, на пример, истра-
жувачко новинарство, е-новинар-
ство, агенциско новинарство, печа-
тени медиуми, радио новинарство, 
ТВ новинарство, графика и дизајн 
во новинарството, мировно и вое-
но новинарство. Етиката – „етика во 
новинарството“ се изучува во втора 
година, а „практикум“ во трета, пре-
ку посебни целини: известување во 
новинарството, уредување во нови-
нарството, жанрови во медиумите и 
технологија и организација во ме-
диумите. Постдипломските студии 
по „медиуми и комуникации“, про-
грамски нудат вистинска „специја-
лизација“ во областа, со предмети 
како комуникациски теории, меди-
уми и глобализација, медиумско 
право, социологија на комуникации, 

дизајн и огласување во медиумите 
(практикум), маркетинг и медиуми, 
истражување на медиуми, менаџмет 
во медиуми, новинарски агенции, 
истражување на публика, култура на 
медиуми, нови медиуми. 

Државниот Универзитет „Гоце 
Делчев“, во Штип, на Правниот фа-
култет има студиска програма по 
новинарство и односи со јавноста 
која со работа започна 2012 година, 
организирана по принципот 3+2 и 
4+1. На тригодишните студии доми-
нираат комуниколошко-новинарски 
предмети, застапени со речиси 60 
проценти, додека општо-образов-
ните се во групата на изборни пред-
мети. Структурата е следна:

 
l новинарски предмети: историја 

на новинарство, информатив-
ни жанрови во новинарство, 
техники на односи со јавност,  
новинарство во печатени ме-
диуми, новинарство во елек-
тронски медиуми, аналитички 
жанрови во новинарство,

l комуниколошки: основи на кому-
никации, историја на новинар-
ство, култура на комуницирање, 
јавност и јавно мислење, односи 
со јавноста, основи на протокол, 
медиуми и општеството,  

l општо-образовни: историја на 
право, основи на економија, 
граѓанско општество, човекови 
права, јавна администрација, 
локална самоуправа, семејно 
право, дипломатско и конзу-
ларно право, применета еконо-
мија, филозофија на правото, 
трудово право. 

Во четврта година предност 
имаат општо-образовните предме-
ти (меѓународни односи, човечки 
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ресурси, европски институции, по-
литики на ЕУ, меѓународни органи-
зации) наспроти комуниколошките 
(комуникација во јавна администра-
ција, медиумско право). Етика е за-
должителен предмет и се изучува во 
прва година. Практичната работа се 
изведува на самиот Универзитет кој 
располага со сопствено радио, ИП 
телевизија, весник и веб страница. 
Постдипломските студии по „масов-
ни комуникации и менаџмент во ме-
диумите“, едногодишната и двего-
дишната програма, во прва година 
нудат исти предмети (задолжителни 
- теорија на масовни комуникации, 
методологија на општествени ис-
тражувања, менаџмент во медиуми, 
глобализација и медиуми, а како из-
борни Европска унија – институции 
и право, политички партии, европ-
ско деловно право).  Во втора годи-
на се изучуваат: регулатива и етика 
во односи со јавноста, анализа на 
медиумски дискурс, интеркултурно 
комуницирање, кризното комуници-
рање, нови медиуми, а од изборните 
авторски и другите сродни права, 
етика и деловна комуникација, пра-
во на осигурување и други.

       
На државнот универзитет во 

Тетово студиите по „новинарство и 
медиуми“ се организирани во рамки-
те на Правниот факултет. Студиите 
траат четири годии, а во  програмата 
доминираат комуниколошки и нови-
нарски предмети (дури 90 проценти). 
Структурата на предметите е следна: 

l комуниколошки: основи на 
масовни комуникации 1 и 2, 
семиотика во медиуми 1 и 2, 
информирање и пропаганда, 
психологија на комуницирање, 
историја на албански народ и 
печат 1 и 2, комуниколошки 

теории, јавно мислење и одно-
си со јавност, култура на јавни 
дебати, стратегија на реклами-
рање и маркетинг, стратегија 
на односи со публијата, меди-
умите и меѓучовечките односи,  

l новинарски: медиумски жанро-
ви, медиумска критика, пишу-
вање и објавување вести 1 и 2, 
ТВ новинарство, методологија 
на аудио-визуелна продукција, 
камера, монтажа и работа на 
телевизија, онлајн новинар-
ство, фотографија и фото нови-
нарство, уредништво во меди-
умите, спектакли на телевизија,    

l општо-образовни предмети: 
меѓународни односи, социјал-
на психологија, методологија 
на општествени истражувања,   

Во листата на изборни предме-
ти, покрај општо-образовни (како 
вовед во јавно право, европска ци-
вилизација, модерна историја, ус-
тавно право, вовед во политички 
науки, теорија на држава и право, 
вовед во економија, политички сис-
теми, политички партии, институции 
на ЕУ) и комуниколошки предмети 
(социологија на комуникации, ја-
вен говор, филозофија на комуни-
цирање, глобализација и културен 
идентите, медиуми и интеркултурна 
комуникација, интерперсонално ко-
муницирање, академско пишување, 
теории за модернизмот и глобал-
ните медиуми, право во медиумите) 
има и мошне значајни новинарски 
предмети како: веб дизајн, истра-
жувачко новинарство, извесување 
за воени конфликти, информативни 
агенции, интернетот како извор на 
информации, графичка подготовка 
на печатен медиум. Етиката се изу-
чува како задолжителен предмет 
во трета година, а задолжителни 

регионален преглед на 
новинарското образование II



69
креирањ

е на идеален курикулум по новинарство за Југоисточна европа
П

о
т

р
а

га
 П

о
 н

о
в

и
 р

е
ш

е
н

и
ја

:

се и практиката во печатени меди-
уми, практиката во радио медиуми и 
практиката во телевизиски медиуми 
кои се реализираат во последниот 
(осми семестар). 

Високата школа за новинарство 
и односи со јавноста е формирана 
(во 2008 година) како „неминовна“ 
потреба на медиумскиот пазар. Сту-
диите по новинарство се „креира-
ни“ во соработка со Данската школа 
за новинарство, но моментално се 
во мирување поради се помалиот 
интерес на младите за изучување 
на новинарството. Во програмата 
доминираат, пред се, новинарски 
предмети, наспроти комуниколош-
ките, а особено општо-образовните. 
Задолжителната пракса е предвиде-
на за трета година, како и етиката, 
но како изборни предмети. Во про-
грамската структура се застапени:

 
l новинарски предмети: основи 

на новинарство, пишување, пе-
чатени медиуми, мултимедија, 
радио новинарство, онлајн 
новинарство, ТВ новинарство, 
медиумски концепти и известу-
вање за политика, истражува-
чко новинарство, известување 
за економија (задолжителни), и 
фотографија, графика, дизајн, 
новинарско пишување, кре-
ативно мислење и пишување 
(изборни) 

l комуниколошки: јавно ми-
слење, медиуми и општество 
(задолжителни) и масовни 
медиуми и комуникации, ме-
наџирање настани и буџети-
рање, медиумско право, ко-
муникациски теории, кризно 
комуницирање и управување со 
ситуации, планирање на истра-
жување (изборни), 

l општо-образовни: политички 
системи и глобални односи 
(задолжителни), организација 
и менаџмент, вовед во еконо-
мија, современа историја, меѓу-
народен бизнис (изборни). 

     
Квалитетот во високото обра-

зование. Формалното новинарско 
образование во Македонија бележи 
осовременување на програмска-
та структура во настојување да се 
„усогласи“ со потребите на медиум-
скиот пазар. Но, според стручната 
и академската јавност, по инерција 
од стариот систем, се уште премно-
гу теоретски е поставено. Односно, 
„...се поаѓа од една флоскула дека 
образованиот новинар треба да 
биде широко образована индиви-
дуа од различни области ... кои на 
времето ги нарекувавме ‘универзал-
ни незнајковци‘ што значи да знаеш 
од се по нешто, а на крајот ништо, 
некакво енциклопедиско знаење, 
меѓутоа ништо темелно за да можеш 
да бидеш новинар.“134 Затоа и денес 
проблем е „занатскиот“ – практич-
ниот дел од новинарството, еден од 
клучните елементи да се биде про-
фесионален новинар. Во реалноста 
тоа значи, студенти кои не знаат да 
ракуваат со основната новинарска 
опрема и „...допрва се запознаваат 
со тоа што е микрофон, што е каме-
ра, што произведува камерата...“135 
А на универзитетите, отсуството на 
„лабораторија“ во која би можеле 
практично да вежбаат.

За волја на вистината, според За-
конот за високо образование, прак-
тичната настава е задолжителна, и 
студентите по новинарство мораат 

134  Интервју со Зоран Димитровски, одговорен уредник на неделникот „Фокус“.  
135  Интервју со Васко Попетрески, новинар, Алсат-М ТВ
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да спроведуваат триесет дневна 
пракса во медиумите или други ор-
ганизации. Но, тоа често се злоупо-
требува од студентите и се сведува 
на  „... чичко ми има фирма кој ќе ми 
даде потврда дека сум бил петнае-
сет дена на пракса“.136 За универзи-
тетите, проблемот е затвореноста 
на медиумите да се вклучат во овој 
процес, „... не сакаат да ангажираат 
студенти волонтери дури ни за кра-
ток периот и  овој хендикеп го ре-
шаваме преку соработка со граѓан-
ските организации и потпишување 
различни меморандуми за соработ-
ка.“137 Од друга страна, медиумите 
имаат огромен обем на работа, но 
недоволно човечки ресурси и сту-
дентите не можат да го учат занае-
тот во такви редакции. Односно, „...
нема човек кој ќе им посвети внима-
ние, а не е доволно само да седат во 
редакција и да одат на настани и да 
напишат вест, ... им треба компле-
тен менторски процес на унапреду-
вање“.138 Менторски систем кој би 
бил голем чекор кон создавање на 
самостојни и профсионални нови-
нари и кој „... до пред десетина, мо-
жеби петнаесет години постоеше во 
македонските редакции како тради-
ција сега апсолутно не постои, така 
што професијата е комплетно оста-
вена на импровизации“.139 

Генерално, според соговорни-
ците, состојбата е значително по-
добрена од периодот пред десет и 
повеќе години. На македонскиот па-
зар се изградени солидни капаци-
тети за едукација на новинари кои 
доаѓаат од непрофитниот сектор и 
ги инкорпорираат најдобрите прак-

тики од меѓународните институции 
и факултети. Ваквото поместување 
мотивирачки влијае и универзитети-
те да инвестираат во содржината на 
студиите по новинарство. „Може да 
се каже дека генерално во земјава 
има изградено солидни капацитети 
за едукација на новинари и во фор-
мална смисла и преку неформални 
алатки и концепти. Ние, како држа-
ва од тој аспект не заостануваме 
многу, ниту во поглед на понудата 
во регионот, па можеби и во европ-
ски рамки“.140  

б) Неформалното новинарско 
образование. 

Македонија има голем бројот 
невладини организации чија деј-
ност непосредно е поврзана со 
едукацијата на новинарите. Најстар 
е Македонскиот институт за ме-
диуми (МИМ), формиран во 2001 
година од Данската школа за нови-
нарство, УСАИД, ИрексПро Медиа 
и Македонскиот прес центар. Не-
гова примарна улога е поддршка и 
пристап до најновите знаења за ме-
диумите и медиумските работници, 
но и за граѓанските организации и 
институции. Освен истражувања и 
продукција, Институтот реализира 
и обуки на новинари, пред се, за 
слобода на изразување, истражува-
чко новинарство, професионално 
и етичко известување, известување 
за човековите права, лобирање и 
застапување, граѓански активизам и 
мултимедија, медиумска писменост, 
односи со јавноста и комуникација 
со медиумите, вештини на презенти-
рање, интер-етничка инклузивност. 
Не помало значење во оваа сфера 

136  Интервју со Сашо Ордановски, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово.
137  Интервју со Јасна Бачовска, раководител на катедрата по новинарство на Правниот факултет „Јустиијан Први“, Скопје. 
138  Интервју со Зоран Димитровски, одговорен уредник на неделникот „Фокус“. 
139  Интервју со Тамара Чаусидис, претседателка на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ)
140  Интервју со Билјана Петковска, директорка на Македонскиот институт за медиуми
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има БИРН – Македонија, формирана 
во 2004 година, како дел од регио-
налната организација Балканска ис-
тражувачка репортерска мрежа. Таа 
има организирано бројни локални и 
регионални проекти, анализи и ис-
тражувања, трибини и тренинзи за 
медиумите, пред се, за меѓународни 
новинарски стандарди, етика, спро-
ведување на интервјуа, управување 
со извори на иформации, соработка 
помеѓу новинарите и невладиниот 
сектор, истражувачко новинарство 
и други. Со истражувачко новинар-
ство посебно се бави Центарот за 
истражувачко новинарство СКУП 
Македонија, формиран со помош на 
Данската асоцијација за истражува-
чко новинарство и мрежата на Цен-
три за истражувачко новинарство. 
Примарна цел му е поттикнување 
и унапредување на истражувачко-
то новинарство како битна алатка 
во борбата против организирани-
от криминал и корупцијата, како 
и зајакнување на демократските и 
професионалните капацитети на 
новинарството. Во таа насока се и 
проектите и тренинзите што ги ор-
ганизира. Тука се вбројува и НВО 
Инфоценторот, формиран во 2003 
година и активен на полето на ко-
муникациите, јавното застапување, 
медиумите, доброто владеење, вла-
деењето на правото, слободата на 
изразување и слободата на инфор-
мирање. Тој е водечка организација 
во Македонија за мониторинг на ме-
диуми, а обуките со новинарите се 
однесуваат, пред се, на истражува-
чкото новинарство.  

Мошне активен е и Центарот за 
граѓански комуникации (ЦГК) фор-
миран во 2005 година. Тој се фоку-
сира на две меѓусебно поврзани ак-
тивности: (1) мониторинг на држав-

ните институции со препораки на 
мерки и политики за унапредување 
на работата, доброто владеење, 
економскиот развој и намалување 
на корупцијата и (2) унапредување 
на способноста на новинарите, ме-
диумите и невладините организа-
ции во борба против корупцијата и 
зголемување на транспарентноста, 
одговорноста и отчетноста на др-
жавните институции. Во таа насока, 
покрај работа на бројни проекти, 
Центарот има обучено повеќе од 250 
новинари од националните и локал-
ните медиуми за истражување и из-
вестување за корупцијата, пристап 
до информации од јавен карактер, 
унапредување на професионалните 
вештини за известување за прашања 
од локален интерес, известување за 
локалните власти, медиумите и нев-
ладините организации против ко-
рупцијата. Наспроти тоа, Центарот 
за развој на медиумите (ЦРМ) од 
основањето работи на анализа на 
медиумското законодавство во Ма-
кедонија и пружање правна помош 
на новинарите и медиумите со соп-
ствен тим на адвокати. Освен истра-
жувака работа, Центарот спроведу-
ва и обука на новинари, пред се за 
статистичко новинарство за новина-
рите од новите медиуми. 

Посебно се издвојува Инсти-
тутот за комуникациски студии 
(ИКС), формиран во 2013 година, 
како научно-истражувачка органи-
зација во областа на студиите по 
новинарство, медиуми, односи со 
јавноста, политичка комуникација 
и корпоративно комуицирање. Тој 
има двоен фокус: (1) со академски-
те и применетите истражувања да 
ја унапредува науката и да им биде 
поддршка на практичарите и (2) пре-
ку постдипломските студии да из-
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гради мрежа на млади истражувачи 
кои ќе ги зајакнуваат столбовите на 
овие научи дисциплини. Покрај број-
ните истражувања за зајакнување на 
граѓанското општество, изразување 
на јавниот интерес, улогата на ме-
диумите во конфликтни ситуации, 
аудиовизуелните индустрии во Ма-
кедонија, подобрување на новинар-
ските вештини и мултимедијални 
способности кај младите, профе-
сионалното известување за меѓу-
етничките и меѓурелигиските теми, 
Институтот од неодамна реализира 
и обука за академско блогирање.

Во овој контекст треба да се 
спомнат и Здружението на новина-
рите на Македонија (ЗНМ), формира-
но во 1946 година, како промотор и 
заштитник на професионалните но-
винарски стандарди и слободата на 
изразување. Потоа, Македонската 
асоцијација на новинари (МАН), фор-
мирана во 2002 година, чии цели се 
унапредување на новинарството, 
одбрана на слободата на мислата и 
изразувањето, заштитата на новина-
рите и интересите на професијата, 
јакнењето на новинарската соли-
дарност. Не помало значење има 
Самостојниот синдикат на новина-
ри и медиумски работници (ССНМ), 
формиран 2010 година, фокусиран 
на застапување, претставување, 
унапредување и заштита на економ-
ските и професионалните интереси 
на вработените во медиумите. Од 
2013 година мошне активен во Ма-
кедонија е Советот за етика во ме-
диуите во Македонија (СЕММ), како 
орган за саморегулација на меди-
умите, со цел заштита на слободата 
на медиумите и правото на јавноста 

да биде информирана, промоција 
на квалитет во медиумските содр-
жини, создавање амбиент на само-
критичност, самосвесност и отчет-
ност на медиумите кон публиката, 
унапредување на етичкиот кодекс 
на новинарите. 

Соработка универзитетско-ал-
тернативно образование. Соработ-
ката помеѓу факултетите по нови-
нарство и граѓанските организации 
и медиумите е слаба, почесто преку 
проекти, истражувања и дебати, а 
многу поретко преку обуки и тре-
нинзи. „Соработката не е на некое 
завидно ниво, никогаш и не била, 
а и не гледам основа тоа во наред-
ниот период да се унапреди ...фа-
култетите работат конзервативно и 
по стари шаблони...“141 Ако пак се 
работи за ангажман на новинари-
практичари во наставата, што закон-
ски се дефинирани како „експерти 
од практиката“, тогаш иницијати-
вата најчесто е оставена на самите 
професори. Односно, не постои 
системско решение како и кои екс-
перти од практиката ќе бидат анга-
жирани, иако според новинарите-
практичари „...кога ние изразуваме 
интерес да одржиме предавање или 
средба, никогаш не сме биле одбие-
ни, меѓутоа тие средби тешко се ор-
ганизирале.“142 Тука како проблем 
факултетите го посочуваат финан-
сискиот момент, „...ова се мали не-
комерцијални студии со многу мала 
поддршка од државата, така што е 
оставено на ентузијастичка основа 
кој ќе биде експерт за практичната 
настава...“143, и редовна практика е 
експертите волонтерски да сорабо-
туваат со студиите по новинарство. 

141  Интервју со Билјана Петковска, директорка на Македонскиот институт за медиуми (МИМ)
142  Интервју со Насер Селмани, претседател на Здружение на новинари на Македонија (ЗНМ)
143  Интервју со Јасна Бачовска, раководител на катедрата по новинарство на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје
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Наспроти тоа, стручната и акак-
демската јавност на неформално-
то новинарско образование гледа 
како исклучително важно за допол-
нително усовршување на младите 
новинари, особено во ситуација 
кога на повеќето универзитети кои 
нудат студии по новинарство многу 
малку, ако воопшто, се спроведува 
практична работа и вежби. Дури, се 
истакнува дека „...тоа е најбитниот 
вид на образование, а во некои ас-
пекти и поважен, бидејќи го држи 
човек во кондиција, и како конц-
епт на доживотно учење“.144 Но, во 
последно време се забележува на-
мален интерес за неформална еду-
кација и усовршување во фелата, 
поттикнато од „негативната селек-
ција во медиумите, и ако сте добар 
не значи дека редакцијата тоа ќе го 
вреднува и ќе напредувате во кари-
ерата,.. процесот е обратен и е по-
литички инструментализиран“.145 

Од друга страна, иако останува 
потребата студентите да обавува-
ат практична работа во редакциите 
на медиумите, како поконзистентно 
решение се истакнува потребата од 
формирање новинарски лаборато-
рии на факултетите каде студенти-
те би работеле со професионалци, 
бидејќи „...во редакциите има толка-
ва динамика што не мора да значи 
дека ако седиш таму една недела 
навистина некој ќе ти посвети вни-
мание... таа една недела би требало 
да служи да се види како функцио-
нира редакцијата, а не да се научи, 
на пример, како се монтира“.146 Исто 
така, во невладиниот сектор во за-
родиш е идеја за волонтерско анга-

жирање на студентите и дипломира-
ните да пишуваат, да го практикува-
ат тоа што го научиле на факултет и 
да го применат во пракса (особено 
во рамките на Советот за етика во 
медиумите во Македонија). Дури, 
покрената е „...иницијатива за отва-
рање на летна школа за етика во но-
винарството каде ќе се вклучат про-
фесори и дипломирани студенти“.147 

   
в) Предизвици на новинарското 
образование

Денес во Македонија новинар-
ството не е посакувана професија. 
Младите се помалку имаат интерес 
за изучување на новинарството, „... 
следат што се случува во оваа сфе-
ра, проблемите со кои се соочуваат 
новинарите, ... гледаат дека има ре-
ална криза“148. Дури, „... драматично 
опаѓа заинтересираноста на канди-
дати за новинарство ... очигледен 
тренд на намалување на интересор 
за формално образование на но-
винари“.149 Оној што сака да влезе 
во оваа професија и да се однесу-
ва „пристојно“ како новинар нема 
иднина. Бројни се и примерите на 
притисоци, малтретирање, уцени и 
закани врз новинарите. Дури про-
фесијата се помасовно се напушта 
иако на пазарот има голем број на 
медиуми, особено електронски. Де-
нес таа е  професија во која нема 
пари, нема статус, нема интегритет.

Притоа, формалното новинар-
ско образование има два клучни 
проблеми: недостиг на стручен 
наставен кадар со професионално 
искуство кој соодветно ќе им го пре-
несе знаењето на студентите, како и 

144  Ибид. 
145  Интервју со Билјана Петковска, директорка на Македонскиот институт за медиуми (МИМ)
146  Интервју со Назим Рашиди, новинар 
147  Интервју со Марина Тунева, директорка на Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ)
148  Интервју со Сефер Тахири, доцент на Универзитетот на Југоистопна Европа, Тетово
149  Интервју со  Тамара Чаушидис, претседателка на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ)
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отсуство на практична настава за 
студентите. Во однос на наставниот 
кадар недостасува специјализиран 
кадар за новинарските предмети. 
„Имаме многу малку доктори по ко-
муникациски науки.“ Но, отворено 
е и прашањето дали по секоја цена 
треба да се инсистира новинарски 
предмети, особено оние стручните, 
да ги предаваат доктори на науки. 
„Знаеме дека европската практи-
ка, светската практика, говори дека 
луѓе – новинари без никакви титули 
предаваат на факултет, иако фор-
мално не можат да се потпишат на 
документите на студентите. Таков 
тип на флексибилно образование 
треба да постои и кај нас ...и може 
да се прилагоди на ЕКТС, преку пре-
давањата и вежбите.“150 

Многу посерозен проблем е што 
на крајот излегува како завршен но-
винар. „Нашето образование произ-
ведува дипломирани студенти без 
доволна, генерална моќ за критич-
ко размислување. Тоа е резултат на 
образовен систем кој произведува 
луѓе кои не се навикнати критички 
да мислат, а потоа во овие фабри-
ки за производство на дипломци не 
доаѓаме до потребното ниво да соз-
даваме луѓе кои ќе бидат критички 
дел од општеството, кои ќе знаат на 
критички начин да го обмислуваат 
општеството.“151 Токму критичкото 
размислување „треба да биде цел“ 
на формалното  образование. Но, 
ретко кој факултет нуди вакво об-
разование на студентите, „...нема-
ат предмет кој на некој начин ќе ги 
образува новинарите да бидат со 
отворен ум, со широк поглед кон 

општеството“.152 Новинарот, исто 
така, треба да поседува љупобитен 
дух, активистички настроен, како 
припадник на професијата која е 
чувар (watchdog) на демократијата 
и јавните институции во државата. 
Универзитетите треба да изнајдат 
начин како да го поттикнат негу-
вањето на тој мисловен процес кај 
студентите, а „...акцентот треба да 
биде на занаетот и на етичките вред-
ности поврзани со новинарството. 
За другите општи знаења, кои и така 
човек никогаш не може целосно да 
ги совлада, доволно е да се поседу-
ва базично ниво на знаење.“153

Покрај тоа, студентите мора да 
учат одредени вештини кои ќе им 
помогнат полесно да се справат со 
предизвиците на професијата „...
треба прво да разликуваат како се 
пишува за одредени медиуми зошто 
има различни начини како се пишу-
ва за телевизија, за вести, за радио 
или за онлајн медиуми.“154 „...има 
луѓе кои можат да ви донесат пре-
красни приказни, да бидат љубопит-
ни и трпеливи, и упорни во смисла 
на наоѓање на одредена приказна, 
а да не знаат да ја напишат.“155 Исто 
така, зошто факултетите да не им 
пружат можност на студентите за 
специјализација, односно да учат 
како да се бават со одредена про-
блематика за соодветно да пренесу-
ваат важни информации во јавнос-
та, преку еден тип на „...секторско 
образование, да речеме како еден 
новинар би се подготвувал за суд-
ски известувач..., значи тој новинар 
мора, ако ништо друго, барем да 
учи предмети од кривичното право 

150  Интервју со Зоран Димитровски, одговорен уредник на неделникот  „Фокус“.
151  Интервју со Сашо Ордановски, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово.
152  Интервју со Сефер Тахири, доцент на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово.
153  Интервју со Васко Попетрески, новинар во телевизијата Алсат-М.  
154  Интервју со Сефер Тахири, доцент на  Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово
155  Интервју со Зоран Димитровски, одговорен уредник на неделникот „Фокус“.
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кои се важни за таа професија“.156 
„Ако вие сакате да работите во ме-
дицина, во право, во политика, во 
економија значи ако некој работи 
во економија мора да знае што е 
буџет, што е хартија од вредност 
или судско известување ако работи 
во право.“157

Се разбира, неизоставна е и ети-
ката и „...еден од клучните столбови 
врз кои почива интегритетот на еден 
професионален новинар... и таа 
мора да биде дел и од формалното 
и од неформалното образование“.158 
Односно, секаде е потребна етика, 

 „...етика и етичко однесување 
во истражувањето, етика во нови-
нарското известуање во различни 
жанрови, етика во начинот на тре-
тирање на соговорниците, на изво-
рите на информации“.159 

Затоа, етиката треба да биде 
опфатена во различни предмети 
во новинарското образование, а не 
само преку еден посебен предмет. 
Исто така, не може да се „произве-
де“ комплетен професионалец до-
колку „...не ги знае човековите пра-
ва, правата од работен однос, про-
фесионалните стандарди“160, како 
и јавното мислење, медиумските 
слободи. Во суштина, станува збор 
за „...општа наобразба која треба да 
те подготви на едно високо ниво на 
разбирање на општествените проце-
си од сите аспекти, политиколошки, 
културолошки, технолошки ... а сами-
от занает може да се смести во кури-
кулум од една година како доусовр-
шување за тој тип на професија“.161   

2.5.

Црна Гора 

а) Универзитетското образование 
на новинарите  

Новинарското образование во 
Црна Гора е едно од најмладите 
во регионот. До пред 15 години 
„не постоеше никакво, ни висо-
ко, ни било какво формално или 
неформално образованието на 
новинарите и другите медиумски 
професионалци“ (Vuković, 2002: 
72). Едукацијата на новинарите се 
сметаше за прилично „запуштено“ 
подрачје, а младите не се поттик-
нува да се запишуваат на студии 
по новинарство на универзитетите 
во бившата заедничка држава – 
Југославија. Исто така, Црна Гора 
многу подоцна од другите репу-
блики на Југославија започнува со 
изградба на системот на високото 
образование, најнапред на прав-
ните и економските науки. Токму 
Правниот факултет на државниот 
Универзитет во Подгорица во 2001 
година ќе покрене иницијатива-
та за формирање студии по нови-
нарство. Проектот „срамежливо“ 
е тестиран меѓу академските и 
политичките кругови, но нема да 
предизвика поголемо внимание на 
новинарите, медиумите и јавноста 
и ќе заврши без успех. Две години 
подоцна (2003 година), на истиот 
факултет ќе биде формиран одсе-
кот за политички науки кој во 2006 
година ќе прерасне во самостојна 
универзитетска единица со четири 
насоки: дипломатија и меѓународ-

156  Ибид
157  Интервју со Јасна Бачовска, раководител на катедрата по новинарство на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје
158  Интервју со Билјана Петковска, директорка на Македонскиот институт за медиуми. 
159  Интервју со Марина Тунева, директорка на Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ)
160  Интервју со Тамара Чаусидис, претседателка на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ)
161  Интервју со Сашо Ордановски, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово.
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ни односи, новинарство, политико-
лошко-административна насока и 
социјална работа, а подоцна и ев-
ропските студии.

 
Организација на високото об-

разование. Единствена образовна 
институција за новинари во земја-
та се студиите по новинарство на 
Факултетот за политички науки, 
иако од 2008 година, на приватни-
от Универзитет Доња Горица (фор-
миран 2007 година) функционира-
ат и студиите по комуникологија и 
медиуми. Додипломските студии 
траат три години, а во наставната 
програма доминираат предмети 
од општо-образовен карактер, од-
носно од дисциплините на матич-
ниот факултет. Најзастапени се во 
прва година, но се изучуваат и во 
втора и трета година. Предмети-
те од сферата на новинарството 
се засташени во втора и трета го-
дина, но диминираат теоретските 
наспроти практичните. Новинар-
ската етика се изучува во трета го-
дина. Структурата на предметите е 
следна: 

l општо-образовни: вовед во 
политички науки, социологија, 
филозофија, основи на право, 
современа политичка историја, 
политичка социологија, поли-
тичка антропологија, човекови 
права, современи политички 
системи, современи правни 
системи, меѓународни односи, 
психологија на политиката, 
психоанализа на политиката, 
политички маркетинг, 

l комуниколошки: вовед во 
новинарство, јавно мислење, 
историја на новинарство, меди-
умите во кризни ситуации, пси-
хологија на медиумите, 

l новинарски: теории и техники 
на новинарството, радио нови-
нарство, телевизиско новинар-
ство, печат и агенции. 

По завршување на додиплом-
ските студии, Факултетот „нуди“ 
едногодишни специјалистички сту-
дии по новинарство и стекнување 
на диплома „специјалист по но-
винарство“ со предмети клучни за 
додипломско образование, како 
глобализација, истражувачко но-
винарство, медиумско право, ме-
тодологија на политичките науки, 
теорија на масовно комуницирање, 
естетика, онлајн новинарство, по-
литичка култура, политички систем 
на Црна Гора. Потоа, студентите 
можат да продолжат на едноги-
дишни магистерски студии по „но-
винарство – современи трендови“ 
каде се изучуваат деонтологија на 
новинарската професија, медиуми 
и интеграциски процеси, медиуми 
и јавноста, модели и техники на 
односи со јавноста, политичка ан-
тропологија, методологија на по-
литички науки, деловно комуници-
рање, политика на проширување на 
ЕУ. Станува збор за четворостепен 
систем на студирање: додипломски 
+ специјалистички + магистерски + 
докторски студии (3+1+1+3), прису-
тен на целиот Универзитет (освен 
на медицинскиот факултет), непо-
знат за поголемиот број држави во 
Европа. Тоа создава проблеми во 
прифаќање на дипломите и начинот 
на оценување (според болонскиот 
систем) и вклучување во интегрира-
ниот процес на образование. Затоа 
Универзитетот ќе пристапи кон ре-
форми на структурата на универ-
зитетските единици според панев-
ропскиот образовен систем и кон 
градење нов модел на студиите со 
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практична настава, нови интердис-
циплинарни студиски програми, по-
врзување со пазарот на труд.  

Со реформите на „удар“ ќе бидат 
и студиите по новинарство, првично 
со идеја за нивно укинување, но се-
пак фокусот ќе се насочи на унапре-
дување на програмата. Додиплом-
ските студии се преименувани во 
„медиумски студии и новинарство“, 
а едногодишните специјалистички и 
магистерски во двегодишни магис-
терски студии. Програмата е „осо-
временета“ со повеќе теоретски и 
практични новинарски предмети 
на додипломските и урамнотежена 
комбинација на теоретско-практич-
ни знаења на магистерските студии. 
Во прва година, наместо доминантно 
општо-образовни, зголемен е број 
новинарски предмети (историја на 
новинарство, комуникологија, вовед 
во новинарство, психологија на ко-
муницирањето, печат и агенции) како 
и задолжителна пракса во печате-
ните медиуми. Трендот продолжува 
и во втора (со предмети политичко 
комуницирање, радио новинарство, 
ТВ новинарство и пракса во елек-
тронските медиуми) и трета година 
(со предмети, јавно мислење, меди-
умска култура, политички маркетинг, 
менаџмент на медиумите, известу-
вање за кризни ситуации, етика во 
новинарството, онлајн новинарство 
и нови медиуми, и пракса во онлајн 
медиуми). Магистерските студии 
имаат речиси потполно нова структу-
ра со, пред се, новинарски предмети 
(истражувачко новинарство, јазик и 
стил на медиумите, теорија на масов-
но комуницирање, медиумско право, 
онлајн продукција, медиумска култу-

ра на различности, медиуми и опш-
теството, дизајн истражувања, ана-
лиза на медиумски дискурс, медиум-
ска политика на ЕУ) и помалку општо 
образовни (методологија на опш-
тествените науки, партии и партиски 
системи, визуелна култура, анализа 
на јавни политики). Во меѓувреме ќе 
се потпише договор за соработка со 
Факултетот за општествени науки во 
Љубљана за ангажман на нивни  про-
фесори во наставата, што на дипло-
мираните студенти ќе им овозможи 
„double degree“.162 

Квалитетот во високото обазо-
вание. Оценувајќи ја состојбата во 
формалното новинарско образова-
ние, стручната јавност апострофира 
дека не одговара на потребите на 
пазарот и медиумската индустрија и 
студентите по дипломирањето не се 
подготвени за работа во редакции-
те поради тоа што во текот на студи-
ите учат според застарен систем и 
немаат доволно допир со практич-
ниот дел од професијата. „Мора да 
ги едуцирате за медиумската кон-
вергенција, односно за медиуми кои 
во еден производ опфаќаат елемен-
ти од повеќе медиумски платформи 
како телевизија, радио, печатени 
медиуми и интернет.“163 Токму тоа 
му „недостасува“ на универзитет-
ското образование, па завршените 
студенти кога доаѓаат во редакции-
те често: 

 „...не знаат како да напишат 
вест, како да пребаруваат инфор-
мации, а да не зборуваме за посе-
риозни форми на комуникација 
како, интервјуа, разговори со сого-
ворници итн.“164 

162  Интервју со Наташ Ружиќ, доцент на Факултетот по политички науки, на студиите по медиуми и новинарство, на државниот Универзитет во Подгорица.   
163  Интервју со  Дејан Лучиќ, хонорарен соработник во Универзитетот на Црна Гора
164  Интервју со Аида Расмусовиќ, директор на невладината организација Номен

регионален преглед на 
новинарското образованиеII



78
кр

еи
ра

њ
е н

а и
де

ал
ен

 ку
ри

ку
лу

м 
по

 н
ов

ин
ар

ст
во

 за
 Ју

го
ис

то
чн

а е
вр

оп
а

П
о

т
р

а
га

 П
о

 н
о

в
и

 р
е

ш
е

н
и

ја
:

Сериозен недостаток на студии-
те по новинарство е и отсуството на 
практична обука, но и начинот како 
таа се реализира. Нема новинари – 
професионалци кои студентите ќе 
ги водат низ процесот на работа во 
редакциите. „Тие таму се без мен-
торски надзор и тоа е одење во праз-
но, работат малку или работат со 
лоши новинари кои не можат многу 
да ги научат.“165 Оттука, потребата 
од внимателно бирање на медиуми 
во кои студентите би ја обавувале 
практичката обука. „Мора да пази-
те во кои медиуми ќе ги испратите 
затоа што има медиуми кои се крај-
но непрофесионални, неетични, не 
сакаме првото искуство на студен-
тите да биде стекнато во таков ме-
диум.“166

Но, не помал проблем е што сту-
дентите не се учат критички да ми-
слат, што е клуч во новинарството. 
„Ако не умееш критички да мислиш, 
ако веруваш што ти велат луѓето ‘на 
прва топка‘ и без здрав сомнеж во 
се што околу тебе се случува, не 
можеш да бидеш новинар“.167 Како 
„виновници“ најчесто се посочуваат 
токму професорите кои им предава-
ат на студентите. Можеби токму от-
тука произлегува и скептичноста на 
дел од соговорниците за концептот 
на формалното новинарско обра-
зование, односно размислувањето 
во насока дека „некој кој е заинте-
ресиран за новинарство може за 
брзо време да научи, и ако веќе е 
експерт или има завршено факултет 
од друга област, на пример еконо-
мија, право или други општествени 
науки“.168

б) Неформалното новинарско 
образование

 Црна Гора има слаба „мрежа“ 
на алтернативно новинарско обра-
зование. До почетокот на 90-тите 
години функционираа класичните 
редакциски обуки на младите нови-
нари-приправници, кои им помагаа 
побргу да ги совладаат основните 
правила на „занаетот“ и етичките 
норми на професијата. Првите по-
сериозни обиди за „практична“ еду-
кација на младите новинари почну-
ваат во 1993 година во Подгорица. 
Со поддршка на AIM (Alternative 
Information Network) и Фондацијата 
Сорос, ќе биде организирана по-
веќемесечна обука со предавања и 
практична работа со афирмирани 
новинари. Подоцна, во неколку на-
врати, AIM ќе организира и базич-
на новинарска обука (теоретска и 
практична работа) најчесто со сту-
денти на завршните студиски годи-
ни на некои од факултетите во Црна 
Гора (Vuković, 2002: 73).

Со формирањето на Институ-
тот за медиуми (IMCG) и неговото 
вклучување во South East European 
Network for Profesionalization of 
Medija (SEENPM), се отвараат мож-
ности црногорските новинари и ме-
диумските професионалци да посе-
туваат специјалистички новинарски 
курсеви и во странство. Неговата 
дејност опфаќа истражувања, изда-
вачка дејност, продукција, медиум-
ски консалтинг, помош на медиуми 
во транзиција и законски иницијати-
ви. Институтот посебно е фокусиран 
на обуката на новинари и други ме-
диумски професионалци со ангажи-
рање на странски експерти и афир-
мирани домашни професионалци. 
Едукацијата на новинарите се одви-
ва преку петдневни курсеви со ак-

165  Интервју со Драгољуб Вуковиќ, новинар
166  Интервју со Наташа Ружиќ, доцент д-р на Универзитетот на Црна Гора. 
167  Интервју со Михајло Јовичиќ, главен уредник на весникот Вијести. 
168  Ибид
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цент на пренесување на практични 
знаења и професионални вешти. 
За потребите на обуката Институ-
тот располага со современа опре-
ма – дигитализирано радио студио 
и телевизиско студио со современа 
ТВ опрема, мултифункционална ПС 
училница. Но, сознанијата зборува-
ат дека, последниве неколку години 
новинарските тренинзите повеќе не 
се во фокусот на Институтот.   

Слични активности има и Незави-
сна организација за професионализа-
ција на медиумите - Номен, форми-
рана во 2011 година. Нејзината ос-
новна дејност е едукација на нови-
нари и заинтересираната јавност со 
цел развој на модерни медиуми кои 
се темелат на професионални пра-
вила и етички норми, организација 
на школи, курсеви, семинари и тре-
нинзи за новинари, медиумски ра-
ботници, лица од стопанскиот, кул-
турниот и јавниот живот кои кому-
ницираат со јавноста, истражувања 
и примена на новите технологии во 
развојот на медиумите. Но, при оп-
ределување на темите за тренинзи 
(поврзани со конкретни политички и 
економски прашања) најчесто пре-
судна е желбата на донаторите. Ин-
тересот на медимите за доусовршу-
вање е многу голем. Има интерес и 
за етика во новинарството, но таков 
проект не заживеа наспроти ско-
решните промени во новинарскиот 
кодекс. Покрај овие организации, 
во Црна Гора функционираат и 
Здружението на новинари, Здруже-
нието на спортски новинари, Син-
дикатот на медиумите (формиран во 
2013 година), и Друштвото на про-
фесионални новинари, формирано 

од неодамна, со цел унапредување 
на професионалните стандарди, 
заштита на слободата на јавниот 
збор и унапредување на положбата 
на новинарите, фоторепортерите и 
снимателите.

 
Соработката универзитетско-ал-

тернативно образование. Не само 
што е мал бројот на невладини ор-
ганизации кои ја покриваат медиум-
ската сфера, туку и нивната сора-
ботка со студиите по новинарство 
е инцидентна и занемарлива. Ини-
цијативата најчесто доаѓа од невла-
диниот сектор, а кога организираат 
работилници, тие се принудени да 
„молат“ Факултетот да испрати сту-
денти на овие бесплатни курсеви. 
Сето тоа доведува новинарството 
во Црна Гора се повеќе да станува 
непосакувана професија, односно 
студентите често да одлучуваат да 
се занимаваат со односи со јавноста 
и маркетинг наместо со истражувач-
ко новинарство, што е поразително 
за иднината на новинарството и ме-
диумската сфера во државата.

За стручната јавност неформал-
ното образование не може да биде 
замена за формалното образова-
ние. Тоа е добро за професионална 
надоградба, но „не можете за пет-
наесет дена или во текот на триме-
сечна школа да го научите она што 
ќе го научите на факултет“.169 Затоа 
пак е одлична компонента во едука-
цијата на новинарите бидејќи преку 
него се „вмрежуваат со колегите 
што е многу значајно за зајакнување 
на еснафот“.170 Исто така, нефор-
малното образование е од голема 
полза и за сегашните и за идните 

169  Интервју со Наташа Ружиќ, доцент на Универзитетот на Црна Гора
170  Интервју со Дејан Лучиќ, хонорарен соработник на Универзитетот на Црна Гора
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новинари. Но, покрај слабиот инте-
рес за соработка од страна на ви-
сокото образование, ни медиумите 
немаат интерес своите новинари 
да ги испраќаат на различни рабо-
тилници и тренинзи. Се заборават и 
светските трендови на „доживотно 
учење“ во кои невладиниот сектор 
може успешно да партиципира. Еду-
кацијата на новинарите треба да се 
посматра како континуиран процес 
на усовршување и на младите но-
винари, но и на senior journalist на 
одлучувачки позиции во медиумите:  

    
 „Секој тренинг е апсолутно до-

бродојден, но нема да има ефекти 
ако се тренираат младите, а се ос-
тават постарите „закоравени“ но-
винари да ги водат, така што тие ќе 
заборават се што научиле.“171 

в) Предизвици на новинарското 
образование

Новинарството и денес е мошне 
атрактивна професија во Црна Гора 
и голем е бројот на млади кои се за-
пишуваат на студиите по новинар-
ство. Во тој контекст, според нај-
големиот дел од стручната јавност, 
клучна улога има универзитетското 
образование бидејќи таму се обаву-
ва континуирана едукација на идни-
те новинари. Но, не се за занемару-
вање и ставовите (пред се, на нови-
нарите) дека формалното образо-
вание во професијата се форсира, 
а на Црна Гора не и се потребни 
формални студии по новинарство 
на толку мал медиумски пазар. „Тоа 
е источно-европски модел на обра-
зование што некогаш бил оправдан, 
но веќе не е.“172 Освен тоа, „... некој 
кој е заинтересиран за новинар-

ство може за брзо време да научи, 
ако веќе има завршено факултет од 
друга област, како економија, право 
или други општествени науки.“173

Од друга страна, иако невла-
дините организации реализираат 
„спорадични“ тренинзи за новина-
ри, сепак, најдобра е комбинација-
та на универзитетското со алтер-
нативното образование. Но, за тоа 
е потребно исполнување на бројни 
фактори. Најнапред, комплетна ре-
форма на катедрата по новинарство 
(што веќе е во тек), работа на уни-
верзитетскиот кадар, поврзување 
со универзитетите во регионот и 
пошироко, како и развивање силен 
партнерски однос со невладиното 
образование. Во однос на кадарот: 
„Тоа мора да бидат луѓе со докто-
рати, ... етаблирани, кои предавале 
на познати светски сцени и прене-
сувале свое знаење. Знаењето де-
нес е најскапата работа во светот. 
Тоа не е капитал, туку чисто знаење 
и чиста информација.“174 Моментал-
но на студиите по новинарство ра-
ботат само еден професор и еден 
асистент, а сите останати се хоно-
рарни соработници - професори со 
соодветно образование од држава-
та и од регионот. Што се однесува 
до програмата, таа по десет години 
практикување ги доживува првите 
вистински промени кои стартуваат 
од 2017 година, а студентите уште 
од прва година ќе работат практич-
но и ќе подготвуваат прилози, што 
ќе го унапреди образованието на 
новинарите. Праксата не е воведе-
на во програмата не е само заради 
светските трендови во новинарско-
то образувание, туку „... да ја покре-

171  Интервју со Аида Рамусовиќ, директор на невладината организација Номен. 
172  Интервју со Драгољуб Вуковиќ, новинар
173  Интервју со Михајло Јовичиќ, главен уредник на весникот Вијести. 
174  Интервју со Ѕвездан Вукановиќ, визитинг професор на студиите по новинарство во Подгорица
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не креативноста ... студентите да 
уживаат во својата работа ... а од 
книгите лесно ќе ја научат теорија-
та. Фундаментот на професијата е 
како да се дојде до суштината, како 
да се открие што е ново. Тоа е прак-
тично и многу позначајано.“175

Но, при дизајнирање на програ-
мата, посебно внимание треба да 
се посвети на основното знаење на 
пишување (правење прилози) и из-
вестување, монтажа, фотографија, 
како и развивање на истражувачки 
вештини. Во однос на преференци-
ите, не мора да биде политиката или 
економијата, може да биде и забава-
та, но студентите треба да ги научат 
начините како да истражуваат. Исто 
така, не само на младите новинари, 
туку и на оние искусните им недос-
тасува критичко размислување. „До-
аѓаат на прес-конференции, ќе ги 
вклучат диктафоните и кога минис-
терот ќе заврши ќе ги исклучат и си 
одат, и не прашуваат зошто нешто 
кажал, или зошто тоа така го кажал. 
Всушност, на сите им недостасува 
критички начин на размислување.“176 
Ова особено затоа што во практика-
та неретко публиката медиумски е 
пописмена од новинарите. Посебно, 
како основен и неизоставен пред-
мет се посочува етиката. Таа треба 
да се изучува од моментот кога ќе се 
влезе на факултет, па се до завршу-
вање на студиите. 

„Ние на студентите им ја раска-
жуваме фолозофијата на етиката 
од Платон и Аристотел па наваму, 
а потоа кога тие ќе дојдат кај некој 
сопственик кој никогаш во животот 
немал ниту еден предмет од меди-

умска етика, утре може да им наре-
ди да пишуваат вака или онака и ако 
тоа не го прават можат да ја изгубат 
работата.“177 

Дури, би било многу подобро до-
колку се направи посебен модул, од-
носно секој семестар да се изучува 
одреден дел од медиумската етика, а 
не само преку еден предмет. Најмал-
ку што смее да се дозволи е етика на 
студентите да им предава професор 
со кого се поврзани бројни сомнежи 
за плагијат (на неговиот докторски 
труд и книга), што е моменталната 
ситуација на факултетот.         

Исто така, покрај формална пис-
меност, на идните новинари им е нуж-
но и општо образование и изучување 
на предмети како што се политички 
системи, теорија за човекови права, 
јавно мислење, медиумско право, ме-
диумски закони. Зошто? Пред се, за-
тоа што денес не е новинар оној што 
ќе донесе вест. За да биде добар во 
работата, тој прво мора да знае што 
покрива, што е медиумски интерес-
но, односно многу битна е контекс-
туализацијата. „Ако една работа се 
стави во погрешен контекст или во 
никаков контекст се испраќа потпол-
но погрешна порака. За новинарите 
да можат добро да ги контекстуали-
зираат работите мораат да имаат ос-
новни знаења за политичкиот и еко-
номскиот систем во општеството во 
кое функционираат.“178 

Покрај тоа, на младите новинари 
им е потебна и специјализација. „Не 
можат малку да известуваат за по-
литика, малку за економија. Треба 
да имаат можност да се определат 

175  Интервју со Дејан Лучиќ, хонорарен соработник на студиите по новинарство во Подгорица.  
176  Интервју со Марјана Цамовиќ, претседател на Синдикатот на медиумите на Црна Гора 
177  Интервју со Ѕвездан Вукановиќ, визитинг професор на студиите по новинарство во Подгорица. 
178  Интервју со Драгољуб Вуковиќ,
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за одредена област, и нон-стоп да 
го продлабочуваат знаењето би-
дејќи се се менува со развојот на 
технологијата, односно потребно 
им е lifelong learning.“179 Но, разми-
слувањата се и во насока на програ-
ма по принципот learning by doing. 
Односно, „за новинарте да совлада-
ат некои минимални вештини со кои 
можат да започнат да работат и да 
припаѓаат на некоја редакција, тоа 
можат да го сторат само доколку во 
текот на школувањето работат, пи-
шуваат вести, известуваат“.180 

  

2.6.

Србија 

а) Универзитетското и 
алтернативното образование на 
новинарите  

Србија има 48 годишна тради-
ција на организирање на студиите 
по новинарство. Веднаш по форми-
рањето на Факултетот за политички 
науки на државниот универзитет во 
Белград во 1968 година, започнаа и 
студиите по новинарство. Наставна-
та програма во голема мерка беше 
адапатација на програмата од поли-
тички науки, а курсевите по новинар-
ски теории и вештини се изучуваа по 
втората година. Истиот модел беше 
применет и во другите федерални 
единици на тогашна Југославија, 
на факултетите за политички науки 
во Љубљана, Загреб и Сараево. До 
пред 16 години тоа беше единстве-
но место во Србија за стекнување 
универзитетско новинарско обра-
зование. Од 2000-тита година со ре-
формите во високото образование, 
па и во образованието на новина-
рите, и со воведувањето на новиот 
начин на студирање – Болонскиот 
процес, прекинува монополот на 
Факултетот за политички науки и  
бројот на студии по новинарство од 
година во година постојано се зго-
лемува. Својот зенит го постигнува 
во 2007 година кога новинарство 
можеше да се студира на дванаесет 
државни и приватни факултети, за 
во 2012/2013 година да се намали 
на пет. (KAS, 2014:47). Денес во Ср-
бија новинарите можат да се едуци-
раат на шест факултети, три држав-
ни и три приватни. Државни се Фа-

179  Интервју со Наташа Ружиќ, професор на Факултетот по политички науки во Подгорица. 
180  Интервју со Владан Мицуновиќ
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култетот за политички науки во Бел-
град, Филозофскиот факултет во 
Ниш и Филозофскиот факултет во 
Нови Сад, со студии по новинарство 
организирани по принцип четири 
години додипломски и една година 
постдипломски (4+1). Сите приват-
ните се лоцирани во Белград: Фа-
култетот за спорт (на Универзитетот 
„Унион – Никола Тесла), со посебна 
насока спортско новинарство, Фа-
култетот за медиуми и комуникации 
(Универзитетот „Сингидунум“) со 
посебна насока, од втората студи-
ска година, „broadcasting (radio, TV, 
video) and WEB journalism“, и Факул-
тетот за медиуми и комуникации (на 
Универзитетот „Џон Незбит“), со на-
сока новинарство.

 
Организација на високото обра-

зование. На Факултетот по поли-
тички науки на Универзитетот во 
Белград, програмата на додиплом-
ските четиригодишни студии по но-
винарство и денес, иако акредити-
рана во 2015 година, се уште го носи 
„белегот“ на програмската структу-
ра на матичниот факултет. Полови-
на од предметите што се изучуваат 
се општо-образовни (политиколош-
ки), 30 проценти се комуниколошки, 
а најмалку, 20 проценти се новинар-
ски. На студентите им се нудат:

  
l општо-образовни предмети: 

вовед во политичка теорија, 
политички систем на Србија, 
политички систем на ЕУ, поли-
тичка социологија, меѓународ-
ни односи, компаративна поли-
тика, политичка антропологија, 
политичко однесување, 

l комуниколошки предмети: ко-
муникологија, реторика, меди-
умски систем на Србија, инфор-
мациско-комуникациски систе-

ми, политичко комуницирање, 
медиумско право и медиуски 
политики, меѓународно кому-
ницирање, стилистика, јавно 
мислење, односи со јавноста, 

l новинарски предмети: вовед во 
новинарство, телевизиско но-
винарство, теории и техники на 
новинарство, радио новинар-
ство, новинарството во печатот 
и основи на истражувачко но-
винарство. 

На листата на изборни предме-
ти, исто така, доминираат општо-
образовните, но, уште позначајно е 
што, во оваа група се „поместени“ 
и мошне важни предмет за идните 
новинари, како агенциско новинар-
ство, онлајн новинарство, истражу-
вачко новинарство:радио, истражу-
вачко новинарство:ТВ, истражува-
чко новинарство:фото, анализа на 
содржина. Етиката се изучува уште 
во прва година, но програмата не 
предвидува обавување на задол-
жителна пракса. Што се однесува 
до постдипломските студии, таму 
акцентот е на два задолжителни 
предмети - културна антропологија 
и уредување на медиумите, и под-
готовка и изработка на завршниот 
(магистерски) труд, како и на избор 
на три од четири изборни предмети 
– новинарски документарни форми 
во печатените медиуми, новинарски 
документарни форми во електрон-
ските медиуми, вовед во теоријата 
на медимите и новинарските жанро-
ви, интернетот и новите медиумски 
технологии, од кои, барем двата по-
следни би требало да бидат соста-
вен дел на додипломските студии.

  
Студиите по новинарство на Фи-

лозофскиот факултет на Универ-
зитетот во Ниш, исто така, функ-
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ционираат по принципот 4+1. Чети-
ригодишните додипломски студии 
имаат многу поразлична програм-
ска структура од онаа во Белград. 
Доминираат новинарски и комуни-
колошки предмети (повеќе од 75 
отсто). Со нив се започнува уште од 
прва година, во втора и трета година 
акцентот е на новинарски предме-
ти, а во четврта на комуниколошки, 
додека општо-образовните вооби-
чаено се застапени со еден до два 
предмети годишно. Во наставата се 
застапени следните предмети:  

l комуниколошки: комунико-
логија, вовед во новинарство, 
теорија на јавното мислење, 
теорија на медиумите, методо-
логија на медиумско истражу-
вање, истражувачко новинар-
ство, интеркултурно комуници-
рање и медиумите, социологија 
на масовните комуникации, 
култура на комуницирање, со-
времени медиумски системи,      

l новинарски: новинарски жа-
нрови, современи медиумски 
технологии, реторика, агенци-
ско новинарство, новинарство 
во печатените медиуми, печат 
и онлајн жанрови и форми, 
радио новинарство, телевизи-
ско новинарство, историја на 
новинарството, телевизиски 
жанрови и форми, новинарска 
стилистика, нови медиуми, 

l општо-образовни:  српски јазик 
и правопис, современ српски 
јазик, основи на социологија, 
информатика, политички сис-
тем, социјална психологија и 
современа политика, 

На овие студии, исто така, се ну-
дат мошне „интересни“ изборни 
предмети, како музиката во меди-

умите: психологија на медиумите, 
уметноста во медиумите:анализа 
на медиумскиот дискурс, дикција: 
вовед во социолингвистика. Нови-
нарската етика се изучува во втора 
година, а деонтологијата во четвр-
та. Задолжителната пракса е пред-
видена во последните два семес-
три од студиите. Постдипломските 
студии претставуваат надоградба 
на претходното образование, а се 
изучуваат предметите естетиката 
на комуникацијата, современо но-
винарство, медиумска култура, кон-
фликти и управување со јавноста, 
образование и медиуми, европски 
контекст на уметноста на 20. век на 
југословенските простори.       

 
Филозофскиот факултет на 

Универзитетот во Нови Сад орга-
низира четиригодишни студии по 
новинарство (формирани во 2004 
година). Програмата доминантно е 
насочена на изучување на новинар-
ството, со речиси 70 отсто  нови-
нарски предмети (или повеќе од 90 
отсто  новинарско-комуниколошки 
предмети). На студиите се изучуваат 
следните предмети:

l новинарски: новинарски 
жанрови 1 и 2, агенциско 
новинарство, новинаство во 
печатени медиуми, дикција, 
фотографија и медиуми, радио 
новинарство, известување за 
другиот, телевизиско новинар-
ство, известување во кризни 
ситуации, вовед во нови меди-
уми, анализа на медиумскиот 
дискурс, деск, редакции и 
управување, интернетско но-
винарство, истражувачко нови-
нарство, 

l комуниколошки: комунико-
логија 1 и 2, социологија на 
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масовна култура, медиумски 
систем на Србија со медиумско 
право, вовед во новинарство, 
историја на новинарство,

l општо-образовни: информати-
ка, државно уредување во Ср-
бија, вовед во економија.  

Исто така, на студентите на рас-
полагање им е „вистинско“ богат-
ство на изборни предмети како што 
се реторика, јавен говор и настап, 
основи на аудио-визуелно изразу-
вање, информатичка писменост, об-
лици на јазична комуникација, есте-
тика, биоетика и медиумите, медиум-
ска писменост, основи на академско 
пишување, дебата, веб дизајн, меди-
умите и музиката, медиуми за деца, 
спортот и медиумите, медиумите и 
верските заедници, документарна 
ТВ репортажа, археологијата и ме-
диумите, невербална комуникација, 
новинарството и политиката. Нови-
нарската етика се изучува во прва 
година, а големо внимание се посве-
тува на практичната работа како за-
должителна во петти,  шести, седми 
и осми семестар од студиите.

На приватниот Универзитет „Џон 
Незбит“, Факултетот за култура и 
медиуми реализира четиригодиш-
ни додипломски и едногодишни 
постдипломски студии по новинар-
ство. На четиригодишните студии 
предметите се распоредени во три 
групи, најбројни се комуниколошки-
те, потоа, општо-образовните, а нај-
малку има новинарски. Студентите 
ги изучуваат следните предмети: 

l комуниколошки: комуниколо-
гија, психологија на творештво, 
маркетинг во културата и меди-
умите,  медиумска аналитика, 
стилистика и реторика, теорија 

на јавното мислење, литерату-
рата и новинарството, односи 
со јавноста, вовед во визуелна 
култура, 

l општо-образовни: основи на 
менаџмент, историја на култу-
ра и цивилизација, современи 
политички системи, деловна 
информатика, право и интелек-
туална сопственост, теорија 
на модерноста, интеркултурен 
менаџмент, 

l новинарски: новинарство во 
печатот, теорија на жанровите, 
радио и тв новинарство, истра-
жувачко новинарство, дигитал-
ни комуникации. 

Исто така, студентите на распо-
лагање имаат добар „список“ на из-
борни предмети, од кои, поголемиот 
број всушност би требало да бидат 
задолжителни, како социологија на 
културата и уметноста, теорија на 
уметноста, историја на медиумите, 
агенциско новинарство, креативно 
пишување, читање и интерпретација. 
На факултетот не се изучува етика, 
а нема податоци за задолжителна 
пракса на идните новинари. Што се 
однесува до постдипломски студии, 
предметите се своевиден „микс“ од 
разни области. Како задолжител-
ни се изучуваат културна политика 
и културна акција, методологија на 
применети истражувања, комуника-
циски стратегии, медиумски систем 
на Србија, новинарство во конфлик-
тни и кризни ситуации, а како избор-
ни култура на графичко комуници-
рање и геополитика на медиумите, 
по што следи студијска истражувач-
ка работа и дипломскиот труд.  

Наспроти тоа, Универзитетот 
„Сингидунум“, на Факултетот за ме-
диуми и комуникации, има  само три-
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годишни и четиригодишни студии по 
broadcasting (radio, TV and video) and 
WEB journalism. Програмата е усо-
гласена со програмата на University 
of West London, и на студентите им 
овозможува двојна диплома. Тие 
учат „специјализирани“ предмети 
за разбирање и стекнување на веш-
тини токму во broadcasting and WEB 
journalism. Односно, освен неколку 
комуниколошки, останатите пред-
мети се однесуваат на стекнување 
стандардни новинарски вештини и 
вештини во електронското новинар-
ство. Програмата ги опфаќа следни-
те предмети:

l комуниколошки:  право во ме-
диумите, теории на медиумите 
и дебати, начела на новинар-
ството, менаџмент во филмот, 
телевизијата и новите медиуми 

l новинарски: пишување за ра-
дио и телевизија, вештини на 
медиумско претставување, 
вести и актуелни информации, 
емитување на вести, печатени 
медиуми и магазини, 

l онлајн: подкастинг, дигитална, 
филмска, видео и ТВ слика, он-
лајн вести, дигитална постпро-
дукција,

Освен тоа, во програмата се 
застапени и неколку специфични 
предмети, од сферата на „драм-
ските уметности“ како филмска, 
видео и ТВ режија, глума во игра-
ните драмски формати, интерактив-
на драматургија. Студентите, исто 
така, учат и медиумска и деловна 
етика, а имаат и задолжителна прак-
са во медиумите, 

Универзитетот „Унион – Никола 
Тесла“ и Факултетот за спорт со 
насоката „спортско новинарство“, 

е единствената ваква институција 
во регионот на југоисточна Евро-
па. Студиите траат четири години и 
студентите „се специјализираат“ за 
спортско новинарство. Тоа се гледа 
од наставната програма на која се 
застапени специфични општо-обра-
зовни предмети поврзани со спортот, 
комуниколошки и новинарски пред-
мети, исто така „директно“ поврзани 
со спортот. Доминираат ко му ни ко-
лош ко - новинарските предмети со 
повеќе од 60 проценти во вкупната 
програма. Етиката и кодексот на но-
винарството се изучува во четврта 
година, а тогаш е предвидено и оба-
вување на практична работа. Студен-
тите ги изучуваат следните предмети:

l општо-образовни: информати-
ка со статистика во спортот, во-
вед во менаџмент, социологија 
на спорт, теорија на спортот, 
менаџмент во спорт, теорија на 
спортски тренинг, филозофија 
со биохемија на спорт, управу-
вање со човечки ресурси, мар-
кетинг и промоција во спорт, 
правила во индивидуални спор-
тови, правила во колективни 
спортови, историја на спортот и 
олимпизмот,

l комуниколошки: комуниколо-
гија, стилистика и реторика, 
право во новинарство, основи 
на новинарство, јавно мислење, 
деловно комуницирање, ПР во 
новинарството, 

l новинарски: теорија и техники 
на новинарството, писмено и 
усмено изразување, новинарски 
форми, развивање на истражу-
вачки вештини во новинарство-
то, спортско новинарство во пе-
чатените медиуми, агенциско 
новинарство, спортски вести 
и известување, спортско нови-
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нарство во онлајн магазини и 
интернет, спортско тв новинар-
ство, спортско радио новинар-
ство, мултимедија и графика, 
менаџмент во медиумите, уре-
дувачка политика.

  
Квалитетот во високото образо-

вание. Студиите по новинарство во 
Србија функционираат по Болон-
скиот принци, во наставата, помалку 
или повеќе, е обезбеден баланс по-
меѓу теоријата и практиката (бројот 
на теоретски и новинарско-медиум-
ски предмети) и студентите имаат за-
должителна практична работа. Се-
пак, далеку се од потребното ниво и 
има простор за подобрување во по-
веќе сегменти. Се забележува дека 
студиите не ги подготвуваат студен-
тите за работа по дипломирањето. 
Според дел од стручната јавност 
„Факултетите не ја прават наставата 
според барањата на пазарот. Пос-
тои програма која ‘штанца’ еден вид 
студентите кои потоа ќе се насочу-
ваат со цел да фатат некоја работа, 
но не постои никаква подготовка за 
она што ги чека после.“181 За други 
пак, нормално е што студентите по 
дипломирањето не се подготвени 
веднаш да работат, „...не можат ниту 
после правен или економски факул-
тет да везат во фирма и да го знаат 
процесот на работа... тие ги знаат 
само техниките“.182 Присутен и ста-
вот дека, „Концептот на студирање 
во Србија е старомоден и не ги сле-
ди медиумските потреби, се уште во 
центарот на студиите е професорот, 
а не студентот.“183 Дури, се смета 
дека, порано кога имало помалку 
факултети по новинарство, медиуи-

те биле подобри и попрофесионал-
ни, со повисок степен на образова-
ние на вработените во медиумите. 
„Ти денес имаш полуписмени или 
неписмени клинци кои излегуваат од 
разни факултети и ја полнат медиум-
ската сцена со многу лоши содржи-
ни. Значи, имаме очајна медиумска 
ситуација во Србија, а голем број на 
факултети и кога тоа ќе се стави на 
кантар ќе се види дека тоа е непро-
порционален однос, дека бројот на 
факултети е несразмерен на квали-
тетот на медиумите.“184 

Една од најчестите забелешки на 
претставниците на медиумите е не-
доволниот ангажман на универзи-
тетите, пред се приватните, во обез-
бедувањето на квалитетна пракса за 
своите студенти. „Нема многу прак-
са, нема многу практични вештини, 
тренинзи и вежби, на пример, пишу-
вање на вести, правење на прилози 
или други практични вештини кои ќе 
им требаат по дипломирањето.“185 Се 
посочува и на професорскиот кадар 
кој предава на факултетите по нови-
нарство кој нема потребно новинар-
ско искуство. „Во Србија на добар 
дел од катедрите по новинарство 
предаваат луѓе кои немаат никакво 
искуство или многу мало искуство 
во новинарството.“186 Професори-
те кои предаваат се комуниколози, 
теоретичари на новинарство, соци-
олози, но суштински не се новина-
ри. „Може да дојде некој и да биде 
guest lesture, или да му организира-
ме workshop два-три дена, но и тоа 
мора да го надгледува професор. Да 
ја немаме таа пречка ние би имале 
многу поквалитетни студии.“187 

181  Интервју со Зоран Станојевиќ, програмски уредник во РТС. 
182  Интервју со Милица Јевтиќ, РТС
183  Интервју со Владимир Радомирович, Пиштаљка
184  Интервју со Јована Полиќ, 
185  Интервју со Дино Јахич, Центар за истражувачко новинарство
186  Интервју со Владимир Радомирович, Пиштаљка
187  Интервју со Слободан Црнобрња, редовен професор на Универзитетот Сингидунум

регионален преглед на 
новинарското образованиеII



88
кр

еи
ра

њ
е н

а и
де

ал
ен

 ку
ри

ку
лу

м 
по

 н
ов

ин
ар

ст
во

 за
 Ју

го
ис

то
чн

а е
вр

оп
а

П
о

т
р

а
га

 П
о

 н
о

в
и

 р
е

ш
е

н
и

ја
:

Дел од стручната јавност го ис-
такнува и проблемот на „фрапан-
тен“ недостаток на учебници и кни-
ги од кои студентите учат, иако има 
преводи на странска литература, но 
недоволно. Факултетите користат 
различни книги и не постои един-
ствена литературна база за нови-
нарското образование во Србија. 

 „Не постои стандард ... секој си 
прави нешто по свое. Не постои ос-
новен корпус на литература за да 
можат студентите да кажат дека 
сите што учат новинарство во Ср-
бија можат исто да научат. Па по-
тоа да следи надоградба.“188 

б) Неформалното новинарско 
образование 

Во регионото на југоисточна Ев-
ропа, Србија има најголем број нев-
ладини организации кои ја покри-
ваат медиумската сфера. Без оглед 
дали тоа се невладини организации 
или професионални новинарски 
здрушенија, сите, со поголем или 
помал обем, реализираат обуки 
и тренинзи на новинари. Една од 
најактивните во оваа сфера е Асо-
цијацијата на независни електрон-
ски медиуми (АНЕМ), формирана во 
1993 година од неколку радио ста-
ници во Србија и Црна Гора, која де-
нес брои повеќе од 100 членови, ло-
кални и регионални медиуми. Нејзи-
ните цели се унапредување на усло-
вите за развој на медиумите и сло-
бодата на изразување, како и зашти-
та на интересите на своите членови. 
Асоцијацијата има организирано 
бројни обуки за разни актуелни 
прашања и теми, како: пишување 
медиумски содржини на различни 
платформи, известување за култур-
ните разлики на етничките малцин-

ства, известување за корупцијата, 
известување на радио и ТВ станици 
во предизборни кампањи (локални, 
покраински, собраниски, претсед-
ателски), законот за јавно инфор-
мирање во практиката, дигитализа-
цијата и нејзините импликации врз 
локалните и регионални станици, 
работа преку користење на интер-
нетот, разбирање на законот за сло-
боден пристап до информации од 
јавен карактер, истражувачко нови-
нарство и други. Тука се вбројува и 
Медиа центарот - Белград, форми-
ран во 1994 година од Независното 
здружение на новинари на Србија 
како единствена мултимедијална 
организација која го покрива реги-
онот на Југоисточна Европа, со цел 
заштита на независните медиуми и 
промоција на слободата на говорот. 
Со своите активности, Центарот е 
насочен на социјалните и човекови-
те права и слободата на медиумите. 
Има организиран бројни обуки за 
невладиниот сектор, студентите и 
медиумите за известување за еко-
номски теми, документарната фо-
тографија во печатот и на интернет 
платформи, усовршување на рабо-
тата на интернет, форматирање на 
текстови за веб, деловно комуници-
рање на интернет, прибирање, об-
работка и пласирање на содржини, 
основни принципи на економско 
новинарство, комуникација со он-
лајн медиуми. 

Новосадската новинарска шко-
ла, формирана во 1996 година се 
бави со развој и професионализа-
ција на медиумската сфера во Ср-
бија и во регионот, почитување на 
вредностите знаењето и критички-
от пристап во повеќејазична, мул-
тикултурна и мултинационална сре-

188  Ибид
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дина и негување на избалансиран и 
толерантен дијалог. Нејзините ак-
тивности се насочени на подигање 
на професионалните капацитети во 
медиумскиот сектор, мониторинг и 
анализа на медиумската содржи-
на, едукација на разни целни гру-
пи за медиумска писменост, како 
и кон демократизација и развој на 
граѓанското општество и промо-
ција на европските вредности. Еду-
кацијата на новинарите, како и сту-
дентите по новинарство што Шко-
лата ја спроведува опфаќа бројни 
теми: унапредување на професио-
налните и етички стандарди во јав-
ното информирање на лица со ин-
валидитет, медиумите и наставата 
– медиумско описменување, струч-
но усовршување на русинските но-
винари и уредници, известување за 
животната средина, подобрување 
на новинарските вештини и орга-
низацијата во редакцијата, јавниот 
интерес во медиумите на национал-
ните малцинства, комерцијализа-
цијата на медиумите, унапредување 
на професионалните стандарди на 
новинарите кои се бават со бор-
бата против корупцијата, новинар-
ските и уредничките вештини за пе-
чатените медиуми, известување за 
различностите.

Здружението на новинари на Ср-
бија е најголема и најзначајна асо-
цијација на професионалните но-
винари во Србија, формирана во 
1881 година како Српско новинар-
ско друштво и едно од најстарите 
новинарски здруженија во светот 
кое брои повеќе од 6000 членови.  
Нејзините цели се унапредување на 
српското новинарство, одбрана на 
слободата на мислењето и изразу-
вањето, заштита на интересите на 
новинарите и јакнење на новинар-

ската солидарност. Едукацијата на 
новинарските работници ја реали-
зира на неколку начини. Најнапред 
преку Новинарската школа (фор-
мирана во 1997 година) наменета 
превасходно за почетници кои са-
каат професионално да се занима-
ваат со новинарството, но и за сите 
кои сакаат да стекнат дополнителни 
знаења и вештини, каде посетители-
те се запознаваат со правилата и 
одговорностите на новинарите, из-
ворите на информации, слободата 
на информирање и изразување на 
терен, во реални ситуации. Потоа, 
преку Школата за веб новинарство 
(формирана во 2008 година), каде 
новинарите, студентите по нови-
нарство, ПР и маркетинг професио-
налци се усовршуваат во светот на 
новите медиуми. Но, и преку Школа-
та за видео новинарство, каде пре-
ку теоретска и практична обука се 
стекнуваат вештини за самостојна 
продукција на телевизиски и видео 
програми.   

Независното здружение на но-
винари на Србија е формирано во 
1994 година од новинари незадо-
волни од работата на Здружение-
то на новинари на Србија. Тоа се 
залага за слободно новинарство и 
плуралистички медиуми, унапреду-
вање на професионалните и етич-
ки стандарди, заштита на правата и 
интересите на новинарите. Покрај 
работа на проекти, Здружението 
организира и тренинзи и обуки за 
новинари, медиумски тренери, сту-
денти за различни теми, како што 
се: водители на политички дебати 
на телевизија, медиумите и децен-
трализацијата, известување за миг-
рантите, европското новинарество 
во дигиталната ера, истражувачко 
новинарство, дигитално новинар-
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ство, истражувачко новинарство 
за локални печатени и онлајн ме-
диуми, известување за работното 
право, напредни пребарувања на 
интернет и други. Во 2007 година, 
во рамките на Здружението е фор-
миран Центарот за истражувачко 
новинарство, кој од 2012 година 
функционира како независно тело. 
Тој префасходно е посветен на ис-
тражувачкото новинарство и проек-
тите и обуките што ги спроведува се 
однесуваат токму на оваа областа.      

Како и во другите држави во ре-
гионот, и во Србија функционира 
невладината БИРН Србија, форми-
рана во 2004 година. Таа се бави со 
мониторинг и анализа на општест-
вените и политички процеси, а по-
себно со улогата на медиумите во 
овие процеси. Покрај реализација 
на бројни проекти, БИРН работи и 
на тренинзи и семинари за локални-
те и националните медими, но и за 
претставници на цивилниот сектор, 
малцинските заедници, локалната 
самоуправа, државната управа. Ос-
вен новинарски курсеви за јакнење 
на медиумските слободи, data-
driven journalism, развој на нови-
нарските вештини во известување-
то за ЕУ, известување за економија-
та, веб новинарство, подобрување 
на објективното, урамнотежено и 
точно известување, истражувачко 
новинарство, има организирано и 
бројни специјализирани курсеви 
за известување за евроинтеграци-
ите, за покривање на теми од зна-
чење за малцинските заедници, 
известување за јавните финансии, 
локалните буџети и доброто упра-
вување, информирање на граѓаните 
за спречување на конфликти. БИРН 
редовно одржува и и in-house тре-
нинзи за своите новинари.

Асоцијацијата на локални неза-
висни медиуми Локал Прес е фор-
мирана во 1995 година со цел здру-
жување на локалните медиуми за 
остварување на нивните интереси. 
Покрај бројни проекти, Асоција-
цијата има реализирано и различни 
работилници за унапредување на 
професионалните и технички стан-
дарди во професијата. Едукацијата 
тематски се однесува на стекнување 
знаења и вештини за фотоновинар-
ството, истражувачко новинарство, 
медиумска писменост, како и приме-
на на различни закони во практика-
та (Законот за јавно информирање и 
медиуми, Законот за авторски пра-
ва). На локално ниво функционира 
и Media and Reform Center Nis, фор-
миран во 2005 година, со цел под-
дршка на работата и зголемување 
на видливоста на активностите на 
граѓанските здруженија и јакнење 
на професионализмот во медиуми-
те за известување за теми кои при-
донесуваат за развојот на граѓан-
ските здруженија. Центарот, во 
партнерство со другите невладини 
организации има спроведено број-
ни истражувања и анализи на ме-
диумите и медиумските содржини, 
како и обуки, пред се, за локалните 
медиуми за теми поврзани со истра-
жувачкото новинарство, прашањата 
од јавен интерес, унапредувањето 
на професионалните и етички стан-
дарди, мултимедијата, агенциско 
новинарство, фото новинарството, 
камера и видео монтажа и други.

Во Србија дејствуваат и Советот 
за печат, Синдикатот на новинари 
на Србија, Асоцијацијата на меди-
уми, Асоцијацијата на медиумски 
фотографи на Србија, Здружение-
то на новинари на Војводина, Не-
зависното друштво на новинари на 
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Војводина, Коалицијата на медиуми 
ЗУМ и Коалиција на новинарски и 
медиумски здруженија која ги обе-
динува Здружението на новинари 
на Србија, Независното здружение 
на новинари на Србија, Здружение-
то на европски новинари на Србија, 
Здружението на спортски новинари 
на Србија, Асоцијацијата на незави-
сни електронски медиуми.

Соработка универзитетско-ал-
тернативно образование. Академ-
ската и стручната јавност во Србија 
нема дилема дека професионално-
то и лично усовршување мора да 
го применуваат сите, и сегашните 
и идните новинари, и во таа насо-
ка, непроценлива е улогата на нев-
ладините организации. Очигледно 
е дека сите мораат постојано да 
се образуваат. „Тоа бара комбини-
рање на двете форми, и формал-
ното и неформалното. Во 21. век 
луѓето мораат да прават update на 
своето знаење. Континуираното об-
разование е сега на пазарот на по-
барувачка.“189 Притоа, фактот што 
факултетите „...се троми институ-
ции и бавно се менуваат, што е до-
бра особина за да ги зачуваат стан-
дардите.... секогаш има потреба 
од додатна едукација која не може 
веднаш да се добие на студиите“.190 
Новинарот мора да биде сестран, 
„...да се надоградува во текот на це-
лиот свој живот, да има широко об-
разование и широки познавања“.191 
Односно, тој „...никогаш не може да 
биде доволно образуван... и да за-
врши факултети, било новинарство, 
право или филозофија, потоа цел 

живот треба да работи на надопол-
нување на знаењето преку различни 
тренинзи“.192

Но, интересот на медиумите и 
новинарите во Србија за учество на 
работилници и тренинзи е низок. 
Причините за тоа се бројни. „Една 
од причините е што дневната меди-
умска машинерија е обемна и треба 
да се оди на три-четири промоции, 
на прес конференции и слично. Не-
кои од учесниците мораат да земаат 
слободен ден за да дојдат на обуки 
кои понекогаш траат 4-5 дена. Дру-
га причина е што во Србија во мо-
ментов постојат премногу провла-
дини медиуми кои немаат интересе 
да ги праќаат своите новинари да се 
обучуваат за она што се предава.“193  
Исто така, „...новинарите повеќе не 
сакаат да одат на доживотно обра-
зование, не ги интерсираат тренин-
зи, тоа за нив е губење време, уред-
ниците сметаат дека не треба да ги 
праќаат своите новинари на обука 
дури и кога тоа се тематски тренин-
зи во кои новинарите се запознава-
ат со нови теми.“194 „Добро ќе беше 
нашите студии по новинарство да 
се поквалитетни и да нудат пракса 
за своите студенти, но ни на најдо-
брите универзитети во светот не мо-
жат да ги научат своите студенти на 
се што треба да знаат.“195 

Од друга страна, повеќето фа-
култети имаат потпишано договори 
за соработка со медиумите. Така, 
приватниот Универзитет Сингиду-
нум од Белград има воспоставено 
соработка со повеќе медиуми и  ор-

189  Интервју со Станко Црнобрња, редовен професор на Универзитетот Сингидинум во Белград.
190  Интервју со Снежана Миливојевиќ, професор на Факултетот по политички науки во Белград.
191  Интервју со Јована Полич, Центар за медиуми во Белград
192  Интервју со Дубравка Валиќ Неделковиќ, професор на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Нови Сад. 
193  Интервју со Дино Јахич, Центар за истражувачко новинарство, Белград
194  Интервју со Дубравка Валиќ Неделковиќ, професор на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Нови Сад.
195  Интервју со Владимир Радомирович, Пиштаљка

регионален преглед на 
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ганизации каде неговите студенти 
имаат можност да одат на пракса. 
„Ние како факултет имаме догово-
ри за соработка и нашите студентие 
можат да одат на пракса во преку 
50 агенции, весници и медиуми.“196 
Или, Факултетот за политички науки 
кој има соработка со локалните ра-
дио станици и со Радио-телевизија 
Србија, односно „...студентите има-
ат доволно простор за да пробаат 
новинарската и и продукциска ра-
бота уште на студиите“,197 иако таа 
е нецелосна бидејќи „...не постои 
систем со кој ќе се знае точно каде 
да се распоредуваат студентите.“198 

в) Иднината на новинарското 
образование

Професијата новинар се уште е 
популарна во Србија, дури на фа-
култетите се пријавуваат двојно 
повеќе студенти отколку што тоа е 
дозволено според државните кво-
ти. Но, како во регионот, така и во 
Србија, се уште е присутна тради-
цијата на обесправеност на оваа 
професија како финансиски, така 
и според општествениот статус. 
„Професијата е општествено обес-
правена, економски целосно скр-
шена. Новинарите работат за ни-
ски плати освен некои исклучоци 
... телевизиските звезди. Колегите 
во печатените медиуми работат за 
многу ниски плати што е навистина 
понижувачки. Дури и да се екстрем-
но добри новинари, тие се обидува-
ат да најдат и друга работа и друг 
извор на финансии.“199 Притоа, она 
што момонтално им се нуди на ид-
ните студенти на ниво на државата 

е добра и разновидна програма, 
иако, кога станува за државните фа-
култети, според дел од академската 
заедница, филозофските факулте-
ти се подобро место за студиите по 
новинарство поради „...поддршката 
од различни дисциплини што овоз-
можува побогат курикулум, отколку 
на политички науки каде предме-
тите се политички... а овде имате и 
филозофија, социологија, психо-
логија, многу јазици, ... значи многу 
експерти кои се важни за новина-
рите и тие, таканаречени потпорни 
предмети се подобри отколку кај 
другите факултети“.200 

Што се однесува на теоријата 
наспроти праксата во наставата, 
најважно е да има баланс. Факул-
тетите во Србија имаат теоретско-
апликативна програма, што значи 
дека од студентите се бара едно 
солидно и теоретско и практично 
знаење. Значи, „...вештината е да 
се направи курикулум во кој имате 
добар баланс помеѓу теоријата и 
праксата ... а тоа треба да биде во 
сооднос 50-50“.201 Но, за прашање-
то на баланс помеѓу теоријата и 
праксата постојано се дискутира. 
„Медиумскиот свет драматично се 
менува и ако инсистирате само на 
вокационен тренинг вие ги онеспо-
собувате студентите да го запоз-
наат тој комплициран свет кој веќе 
утре ќе изгледа поразлично. Би 
било многу тешко денес да преда-
вата само стручни, практични дис-
циплини, кога веќе утре студентите 
излегуваат во свет што би изгледал 
сосем поинаку“.202 Од друга страна, 

196  Интервју со Станко Црнобрња, редовен професор на Универзитетот Сингидинум во Белград.
197  Интервју со Снежана Миливојевиќ, професор на Факултетот по политички науки во Белград. 
198  Интервју со Зоран Станојевиќ, програмски уредник во РТС
199  Интервју со Јелена Јевтиќ, предавач на Факултетот за политички науки во Белград. 
200 Интервју со Дубравка Валиќ-Недељковиќ, професор на Филозофскиот факултет во Нови Сад. 
201  Ибид.
202 Интервју со Снежана Миливојевиќ, професор на Факултетот по политички науки во Белград

регионален преглед на 
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соговорниците истакнуваат и дека 
не би било добро програмата да 
биде само теоретска. Новинарската 
професија е пред нови предизвици 
и денес, како никогаш до сега, таа 
е пред предизвик од поголема тран-
сформација, што се гледа и во сами-
те студиски програми. 

 
Она што недостасува и што про-

фесорите треба да ги научат студен-
тите е од мноштвото појави и лично-
сти да го одберат она што на меди-
умот треба да биде презентирано. 
„Тоа е целата суштина. Да се одвои 
она што е редундантно од она што е 
релевантно. Мора да се прави редук-
ција, но таа да не ја уништи суштина-
та на информацијата. И да биде ба-
лансирано. Она што е најтешко е да 
ги научите правилно да мислат. Како 
нешто големо да сведат на две мину-
ти и тоа да биде доволно за квалите-
тен производ.“203 Не помало значење 
има и изучувањето на медиумската 
писменост, за студентите„...да мо-
жат да разберат што велат медиуми-
те и тоа да го интерпретираат ... да 
го читаат јазикот на медиумите“.204 
Сепак, на студентите им се потреб-
ни и основни знаења за медиумската 
индустрија, општа теорија за меди-

умите и новите медиуми, на кој на-
чин старите медиуми се интегрираат 
во новите, како фукнционираат, кои 
се предизвиците на новите медиуми 
и каква е новинарската улога. Исто 
така, освен интелектуално знаење, 
студентите треба да имаат и технич-
ко знаење, поврзано, пред се, со 
користење на новите технологии 
со кои ќе работата во редакциите. 
Ако денес еден млад новинар не 
може да се снајде во овој виртуелен 
свет, ако не ги разбира социјалните 
мрежи, администрирањето со сајто-
вите, ако не е „мултимедијален“ тој 
едноставно заостанува. Но, нужно е 
обрнување на посебно внимание на 
изучување на јазикот и познавање 
на граматиката како основна алат-
ка во професијата, особено поради 
фактот што во редакциите доаѓаат 
луѓе со факултетски дипломи, но 
прилично неписмени во оваа сфе-
ра. За факултетите да ги подготват 
младите за сериозно новинарство, 
тие треба да имаат и „...познавања и 
за политичките системи на својата и 
на другите земји, а да учат и соци-
ологија“.205 Се разбира, никогаш не 
е доволно изучување на етиката во 
новинарството и треба постојано да 
се надоградува.

203  Интервју со Дубравка Валиќ Недељковиќ, професор на Филозофскиот факултет во Нови Сад.
204  Интервју со Станко Црнобрња, редовен професор на Универзитетот Сингидинум во Белград.
205  Интервју со Драгана Бјелица, Здружение на новинари на Србија

регионален преглед на 
новинарското образованиеII
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: клучни 

согледувања

III

Н
овинарството и новинар-
ското образование во 
регионот на Југоисточна 
Европа последниве два-
есет години поминуваат 

низ големи промени. Сите ја делат 
судбината на општествената тран-
зиција во сопствените држави, што 
се рефлектира на нивната структу-

ра и профил. Во исто време, гло-
балните технолошки, економски и 
социјални промени, неминовно ја 
наметнуваат потребата од нивно 
„преосмислување“ и „осовремену-
вање“. Во тој контекст, изминатиов 
периодот ќе се памети не само по 
бројни „реформи“ во постоечкиот 
образовен систем, туку и по негово 
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„збогатување“ со нови студии по но-
винарство и новинарски школи. Во 
исто време, медиумскиот пазарот 
ќе биде преплавен со огром број 
на медиуми, поголем од „реалните“ 
потреби, со препознатлив тренд на 
нивна комерцијализација, табло-
идизација и сензационализам. Но, 
него ќе го следи и криза на нови-
нарскиот професионализам и од-
говорност, ерозија на професијата 
и запоставување на етичките крите-
риуми, злоупотреба на медиумите 
за политички, економски и бизнис 
интереси, стеснет простор за оства-
рување на кариера во медиумите. 
Наспроти тоа, во „перцепцијата“ на 
младите новинарството се уште ви-
соко котира како привлечна профе-
сија и многумина сакаат да се бават 
со новинарство.  

Приватно наспроти 
државно академско 
образование

Денес новинарското образова-
ние во земјите од Југоисточна Ев-
ропа се изучува на 28 државни и 
приватни факултети и школи по но-
винарство. Нивниот број е различен 
од држава до држава, најбројни се 
во Босна и Херцеговина (десет) и Ср-
бија (шест), а најмалубројни во Црна 
Гора (само еден). Институционално, 
едукацијата на новинарите на сите 
факултети и школи функционира и 
е организирано според Болонски-
от модел на образование, односно 
тригодишни  додипломски и двего-
дишни магистерски студии (3+2) или 
четиригодишни додипломски и ед-
ногодишни постдипломски студии 
(4+1). Притоа, во изминатиот период 
од дваесет години, сите студии по 

новинарство поминале низ неколку, 
помалку или повеќе успешни проце-
си на „подобрување“ и осовремену-
вање на своите програми, а не е мал 
бројот на програми акредитирани 
во последниве неколку години.

Организациски, новинарство-
то на државните универзитети се 
изучува како студиска програма во 
рамките на факултетите по опш-
тествени науки (правните, полит-
иколошките, филозофските), а на 
приватните универзитети на посеб-
ни факулети за новинарство и кому-
никации, медиуми и комуникации, 
или медиуми и новинарство. Ваква-
та терминолошка „разноликост“ се 
среќава и на бројни други универ-
зитети во светот, и не преставува 
пречка во успешна реализација на 
новинарското образование. Освен 
тоа, има и факултети со студии спе-
цијализирани за одделни сфери во 
новинарството, како спортско нови-
нарство (на приватниот  Факултет за 
спорт во Србија) или политичко но-
винарство, економско новинарство 
и социјално-културно новинарство 
(на државниот Факултет за историја 
и филологија во Тирана). 

Програмски, факултети и шко-
лите по новинарство имаат разли-
чен пристап во изучување на нови-
нарството, односно, можат да се 
идентификуваат три „специфични“ 
групи: првата, и најбројна, во која 
доминираат комуниколошко-нови-
нарски предмети, втората во која 
рамномерно се распоредени опш-
то-образовните, комуниколошките 
и новинарските предмети, и трета-
та во која  доминираат  теоретско-
практичните новинарски предмети. 
Сите овие „варијантни“ се среќава-
ат како на државните така и на при-
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клучни согледувања III

ватните факултети. Но, се издвојува 
уште една (мала) група од неколку 
факултети во кои наспроти општо-
образовните и комуниколошките 
предмети, новинарските се сведени 
на минимум. Конкретно, речиси на 
сите факултети по новинарство во 
Србија доминираат комуниколош-
ко-новинарски предмети, а слична 
е состојбата и во Босна и Херцего-
вина, додека факултети или школи 
(најчесто тоа е една институција) на 
кои доминираат теоретски и прак-
тични новинарски предмети има 
во Македонија, Албанија и Косово. 
Притоа, од групата „новинарски“ 
предмети најзастапени се основи 
на пишување и известување, меди-
умски жанрови, фото новинарство, 
радио новинарство, телевизиско 
новинарство, онлајн новинарство, 
агенциско новинарство и истражу-
вачко новинарство. Истото може 
да се каже и за следните комунико-
лошки предмети: основи на кому-
никациите, односите со јавноста и 
јавното мислење, а од општообра-
зовните предмети во оваа група 
спаѓаат социологијата, економија-
та, информатиката и социјалната 
психологија. Исто така, етиката е 
задолжителен предмет на речиси 
сите факултети (со еден до два иск-
лучоци) и најчесто се изучува во тра-
та студиска година.

Притоа, фактот што во едукација-
та на новинарите учествуваат како 
државните, така и приватните фа-
култети и новинарски школи, намет-
на дистинкција помеѓу нив во однос 
на тоа кој „нуди“ подобро образова-
ние. На јавно-државниот сектор му 
се забележува отсуство на пракса 
и осовременување, а на приватни-
от отсуство на традиција и искусни 
предавачи, но недвојбено останува 

констатацијата дека во сите држа-
ви во регионот, кои се уште се во 
транзиција, недоволно се вложува 
во развојот на образованието, било 
на државно, било на приватно ниво. 
Освен тоа, наспроти сите досеташ-
ни програмско-структурни рефор-
ми во новинарското образование и 
настојувањето тоа да се усогласи 
како со потребите на медиумскиот 
пазар, така и со светските трендо-
ви во оваа сфера, сеуште е „далеку 
од потребното ниво и има простор 
за подобрување во повеќе сегмен-
ти“. Клучен проблем е „отсуството 
на стратешко планирање“, односно 
усогласување на она што се учи за 
новинарството со она што функцио-
нира во практиката.   

Забелешките за теоретската по-
ставеност на студиите, но не спо-
ред бројот на предмети, туку спо-
ред пристапот дека се може да се 
направи со науката, на површина 
го „исфрла“ вистинскиот проблем 
на новинарското образование во 
регионот – недоволната практична 
настава, еден од клучните елемен-
ти да се биде професионален но-
винар. Точно е, денес речиси нема 
факултет или новинарска школа 
во регионот кој во својата програ-
ма нема предвидено задолжителна 
пракса за студентите, која и закон-
ски е предвидена како обврска. Но, 
проблемот е во обезбедувањето на 
квалитетна пракса со вклучување на 
студентите во процесот на работа 
на редакцијата преку посебен мен-
торски систем, наместо стажирање 
во медиумите кое неретко се прет-
вара во набљудување од страна, 
импровизација или лесно добиена 
потврда за обавена пракса. Објас-
нувањата за ваквата сосотојба се 
дека, медиумите имаат недоволно 
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просторни ресурси, дека се пре-
оптоварени со работа, дека редак-
циите се премали за да им овозмо-
жат „ефективна“ пракса на студен-
тите, но и отсуството на договори 
за меѓусебна соработка помеѓу фа-
култетите и медиумите.  Оттука, не 
изненадува што денес студентите 
неспремни влегуваат во редакции-
те. Притоа, прашање е дали со по-
седувањето сопствени „лаборато-
рии“ за практична настава (весник, 
радио и ТВ студио) на факултетите 
и новинарските школи (иако има 
такви примери во практиката) е ре-
шението на проблемот ако се знае 
дека речиси сите факултети за но-
винарство во регионот се соочуваат 
со мошне ограничени материјални 
ресурси за работа.    

Од друга страна, на квалитетот 
на новинарското образование, било 
на државните, било на приватните 
факултети,  влијае како малиот број 
на наставен кадар со професионал-
но новинарско искуство, така и не-
доволното ангажирање во настава-
та на надворешни гости-предавачи 
и професори со практично медиум-
ско искуство (особено истакнато во 
Албанија, Босна и Херцеговина, Ср-
бија). Професорите кои предваат на 
факултетите се комуниколози, те-
оретичари по новинарство, социо-
лози, но суштински не се новинари. 
Затоа пак, практиката нуди искусни 
предавачи-практичари подготвени 
за работа со студените, но тоа за-
конски е лимитирано по бројот на 
часови и оставено на организација 
и надгледување на постојниот про-
фесорскиот кадар на факултети.  
На ова се надоврзува и проблемот, 
па дури и „фрапантниот“ недоста-
ток на учебници и книги за студен-
тите по новинарство, односно ко-

ристењето на застарена литература, 
учењето од скрипти или книги кои 
професорите ги нашле на интернет, 
како и недоволниот број на прево-
ди на странска стручна литература. 
Притоа, речиси потполно отсуству-
ва настојувањето за постоењето на 
посебна литературна база за нови-
нарското образование (истакнато 
особено во Србија и Албанија).

Слабости на новинарското 
образование во регионот

Што недостасува во студиските 
програми по новинарство? Најна-
пред базични вештини на читање 
и пишување, правопис и граматика 
(Албанија, Босна и Херцеговина, 
Црна Гора, Србија), правилно изра-
зување важно за јавен настап (Косо-
во), пишување за печат, радио, те-
левизија, онлајн медиуми (Македо-
нија), составување на информации 
со релевантни податоци за конкре-
тен настан или појава (Србија). По-
натаму, истражувачко новинарство 
и медиумска писменост за студен-
тите да можат да го читаат јазикот 
на медиумите (Босна и Херцегови-
на, Србија), онлајн новинарство (Ко-
сово) како и изучување на новите 
медиуми, нивното функционирање, 
користење и администрирање (Ср-
бија). Исто така, не може да се про-
изведе комплетен професионалец 
доколку тој нема и теоретски зна-
ења за јавното мислење, медиумски-
те закони (Црна Гора), човековите 
права, слободата на говор, меди-
умските слободи (Албанија, Босна 
и Херцеговина, Македонија), но и 
основни знавања за политичкиот и 
економскиот систем во општество-
то во кое функционира (Црна Гора, 
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Србија), како и познавања од ди-
пломатијата, функционирањето на 
Европската Унија и земјите во реги-
онот (Косово).

Посебно внимание се обрнува на 
поттикнувањето на критичноста на 
студентите како значаен сегмент на 
новинарската работа, која мора да 
биде присутна во целиот образовен 
процес и во рамките на сите пред-
мети на студиите по новинарство 
(Босна и Херцеговина), бидејќи до-
колку студентот не умее критички да 
мисли, без здрав сомнеж во се што 
околу него се случува тој не може 
да биде добар новинар (Црна Гора). 
Наспроти тоа, денес  образовниот 
процес произведува дипломитани 
студенти без доволна моќ за кри-
тичко размислување (Македонија, 
Црна Гора). Односно, на факултети-
те и новинарските школи не постои 
предмет кој ќе ги образува новина-
рите со отворен ум и широк поглед 
кон општеството, а токму задачата и 
целта на формалното образование 
е да изнајде начин да го поттикне 
тој мисловен процес кај студентите. 
Исто така, факултетите би требало 
на студентите да им пружат мож-
ност и за соодветна специјализа-
ција, еден вид на секторско обра-
зование, на пример, за право, поли-
тика, економија, медицина и други 
сфери (Македонија). Односно, тие 
требаат да имаат можност да се оп-
ределат за одредена област и на тој 
начин да го продлабочуваат своето 
знаење (Црна Гора). 

Притоа, нужноста од воведување 
на пракса во студиските програми 
не смее да биде поради светските 
трендови во новинарството, туку за 
да ја покрене креативноста кај сту-
дентите. Тие од книгите лесно ќе ја 

научат теоријата, а фундаментот е 
како да се дојде до суштината (Црна 
Гора). Од факултетите се бара мно-
гу посериозен однос кон исполну-
вањето на оваа студентска обврска 
и контрола преку конкретни резул-
тати (објавени прилози), па и како 
услов за запишувањето на следниот 
семестар (Косово).  Дури се предла-
га зголемување на обем и времетра-
ењето на праксата (од досегашните 
две недели до месец дена), односно 
студентите после една година изу-
чување теорија следната година да 
обавуваат пракса и во последната 
година повторно теорија, како на-
чин подобро да ја осознаат својата 
професија (Албанија). Во исто вре-
ме, во однос на наставниот кадар на 
факултетите по новинарство, држа-
вите во регионот се уште имаат не-
достаток на специјализиран кадар 
за новинарските предмети и докто-
ри по комуникациски науки (особе-
но Македонија и Црна Гора), како 
и мал број редовно вработени про-
фесори наспроти големиот број хо-
норарни соработници – професори, 
најчесто од државите од регионот. 

Иако етиката како посебен пред-
мет е застапена на речиси сите 
факултети и новинарски школи во 
регионот, таа повторно се апостро-
фира како еден од клучните столбо-
ви врз кои почива интегритетот на 
новинарската професија (Македо-
нија), како „почеток и крај“ на про-
фесијата и треба да биде врежана 
во свеста на студентите (Босна и 
Херцеговина), за да се обезбеди 
дека ќе ја разберат својата улога во 
известувањето за прашања од јавен 
интерес (Косово). Притоа, етиката 
треба да се изучува и надоградува 
од моментот кога ќе се влезе на фа-
култет па се до завршува на студии-

клучни согледувања III
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те (Црна Гора, Србија) и не е дово-
лен само еден предмет, туку таа тре-
ба да биде опфатена во различни 
предмети, како етиката и етичкото 
однесување во новинарските истра-
жувања, етиката во известувањето 
за различни жанрови, етиката во на-
чинот на третирање на соговорни-
ците и изворите на информации, па 
дури секој семестар да се изучува 
одреден дел од медиумската етика.

Во целина, отворено останува 
прашањето за концептот на студи-
ите по новинарство, односно диле-
мата за изучување на новинарството 
како теоретски (научни) или прак-
тични студии, која денес и во светот 
се уште е актуелна. Од една страна 
се посочува на теоријата која најм-
ногу им е потребна на студентите, 
но од друга се издвојува пракса-
та која би требало да предничи во 
формалното образование. Аргу-
ментите на страна на теоријата се 
дека на студентите им е потребно 
солидно пошироко знаење, а веш-
тините „лесно“ можат да се научат, 
додека аргументите на страна на 
праксата се дека без неа студентите 
не можат ефикасно да се „интегри-
раат“ на медиумскиот пазар. Не-
двојбен е ставот дека дипломата е 
влезница за пазарот на труд, основа 
која потоа треба да се надоградува 
и „усовршува“  преку практична ра-
бота, односно едното не може без 
другото. Односно, потребни се веш-
тини, но и интелектуална сигурност 
која доаѓа од знаењето. Во таа на-
сока, доколку теоретското знаење 
се остави во „надлежност“ на фа-
култетите, практичната работа на 
студентите може да се „реши“ или 
преку посебни центри за обука во 
големите медиуми или преку фор-
мализирана соработка со невлади-

ниот сектор, но не изоставувајќи ги 
надворешните професори-предава-
чи во реализацијата на наставата. 
Конкретно, потребно е воспоставу-
вање на „вистински“ баланс помеѓу 
теоријата и практиката со  солидно 
и теоретско и практично знаење 
како одговор на сите предизвици со 
кои денес се соочува новинарската 
професија. 

Потребата од, и 
предизвиците на 
неформалното 
образование како форма 
на доживотно учење

Но, наспроти сите забелешки и 
предизвици со кои се соочува фор-
мално новинарско образование во 
регионот, останува сознанието дека 
процесот на едукација не завршува 
со актот на дипломирање. Напро-
тив, новинарите во 21. век, мораат 
постојано да го „надоградуваат“ 
своето знаење, а важна алка во тој 
процес игра токму невладиниот сек-
тор кој ја покрива медимската сфе-
ра. Притоа, искуствата од држава до 
држава се различни, и се движат од 
скепса во однос на улогата на нев-
ладиниот секотор во новинарското 
образовани (Албанија) и резерва во 
неговата репутација (Косово), нас-
поти ставот дека невладините орга-
низации совршено го надополнува-
ат формалното образование (Босна 
и Херцеговина), до нагласување на 
нивната исклучителна (Македонија, 
Црна Гора), па дури и непроценлива 
улога за доусовршување на младите 
новинари (Србија). Сепак останува 
констатацијата дека формалното 

клучни согледувањаIII
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и неформалното образование мо-
жат да коегзистираат и дека едното 
природно го надополнува другото. 
Се истакнува дека, колку е важно 
квалитетно формално образование, 
толку е важно и неформалното како 
концепт на доживотно учење, од-
носно доедукацијата која мора да 
трае непрекинато. Се разбира, не-
формалното не може да биде заме-
на за формалното образование, но 
е мошне корисно за понатамошна 
професионална надоградба, иако 
во практиката се повеќе опаѓа ин-
тересот на новинарите за сопстве-
но доусовршување (особено во Ал-
банија и Србија), оценувајќи го тоа 
како губење на време и нешто од 
што нема голема полза дури и кога 
станува збор за тематски тренинзи 
на кои новинарите се запознаваат 
со нови теми.

Од друга страна, она што е клуч-
но за целокупниот образовен сис-
тем, а во тој контекст и на новинар-
ското образование, е неговата уло-
га во градењето на демократските 
процеси во државата, особено ако 
се знае дека новинарството е една 
од најзначајните институции на де-
мократското општество. Во таа на-
сока, влијанието на новинарското 
образование ќе биде ограничено 
доколку паралелно не „продуцира“ 
слободни, независни и плурални 
медиуми. Оттука прашањето не е 
само дали е „обезбеден“ плурали-
зам во образовниот систем во ре-
гионот, туку како и колку тој систем 
ги „подготвува“ студентите да бидат 
активни чинители во унапредување-
то на демократијата во сопствената 
средина. Но, државите во регионот 
се соочуваат со политизација на 
целото општество, процес од кој 
не се заобиколени и поштедени ни 

студиите по новинарство (Босна и 
Херцеговина, Косово), а факултети-
те и професорите наместо да бидат 
„првите ешалони“ кои студентите 
ќе ги подготвуваат слободно да ми-
слат и критички да го опсервираат 
општеството (Србија) и проактив-
но да придонесуваат кон развој на 
процесите на демократизација, ос-
тануваат во рамките формалното  
извршување на своите едукативни 
обврски (Косово). Притоа, неспор-
на е согласноста на академската и 
стручната јавност во државите во 
регионот дека, токму факултетите 
„мораат“ да влијаат на демократ-
ските процеси и медиумските права 
и слободи и дека „тоа им е работа“ 
(Србија). Но, останува фактот дека, 
не успеваат да изградат „модел“ кој 
што ќе продуцира кадри способни 
да работата во демократско опш-
тество, пред се, поради релативи-
зацијата на демократската улога 
на медиумите, слободата на меди-
умите и слободата на изразување. 
Во исто време, аргументот на ака-
демската заедница е дека може да 
„создаде“ спободоумни индивидуи, 
индивидуи со интегритет, критич-
ки настроени и вооружени со сите 
алатки за професионално извршу-
вање на новинарската работа, но 
тие не можат да победат во светот 
во кој медумите и редакциите имаат 
пропишано непрофесионални но-
винарски стандарди.    

Во тој контекст, реалноста во 
која денес функционираат меди-
умите во регионот, претставува 
вистинска  закана  за „имиџот“ на 
новинарското образование. Имено, 
медиумите длабоко се поделени 
на позициони и опозициони, по-
литички и економски трпат голем 
притисок (од власта, бизнис секто-

клучни согледувања III
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рот, сопствениците на медиумите), 
а новинарите работат со нерешен 
социјален статус, ниски плати, син-
дикално незаштитени, под притисок 
на главниот уредник, но и изложени 
и на напади и закани. Оттука, реал-
но е прашањето како во такви усло-
ви на работа да се биде професи-
онален, а уште повеќе ако угледот 
на професијата го „валкаат“ луѓе 
анонимуси донесени во медиумите 
за да остварат одредена политичка 
мисија (Македонија). Во исто време, 
денес речиси не се знае што е ме-
диум, а што новинар, односно секој 
може да биде и едното и другото, а 
тоа луѓето го доживуваат како некој 
вид новинарство (Босна и Херцего-
вина), додека професионалците се 
мартинализираат, а бескрупулоз-
ните се промовираат (Македонија). 
Како што се менува власта, така се 
менува и новинарскиот кадар, било 
на локално, било на национално 
ниво, а најчесто остануваат оние 
„послушните“ (Србија). Не само што 
е тешко да се биде вработен во ме-
диумите, туку уште потешко е да се 
има свое мислење додека редакци-
ите спроведуваат контрола и цензу-
ра и доколку не се работи според 
тие правила, тогаш се останува без 
работа (Црна Гора). Затоа на млади-
те новинари не им помага многу тоа 
што теоретски добро се потковани 
кога во редакциите не успеваат да 
го испорачаат она што го учеле на 
студиите (Албанија), а уште потешко 
да бидат носители на општествени 
промени (Црна Гора).  

Ваквите состојби во медиумската 
сфера сериозно влијаат на новинар-
ското образование и на неговиот 
капацитет. Во таа насока, наместо 
студиите по новинарство да се за-
доволат со „базично образование“ 

на идните новинари, нужен е пого-
лем ангажман на уште една мошне 
важна компонента – истражувачка-
та работа. Имено, ако факултетите 
и професорите немаат истражувач-
ки проекти од кои ќе црпат нови 
знања (за состојбите, процесите, 
трендовите во медиумската сфера), 
не можат да бидат иновативни ниту 
да ја „осовременуваат“ наставната 
програма. Во исто време, со вклу-
чување на студентите во истражу-
вачките активности, не само што 
теоретското знаење (од многу пред-
мети) конкретно ќе се „опредмети“, 
туку и ќе се „валоризира“ неговото 
значење, а студентите ќе ги подгот-
ви за работа во редакциите и меди-
умите. Но, факт е дека во државите 
во регионот надлежните министер-
ства издвојуваат минорни средства 
токму за научно-истражувачката ра-
бота. Останува констатацијата дека, 
„усовршувањето“ на новинарското 
универзитетско образование не е 
цел самото за себе, но како нико-
гаш досега потребни се програми 
кои се темелат на знаење, вештини, 
етика и одговорност.

клучни согледувањаIII
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индикатори за 
оЦенување на студиските 
програми по новинарство 
во Југоисточна европа

IV

Н
овинарската професија 
се наоѓа на една од нај-
сериозните пресвртници 
во својата историја. Пара-
лелните технолошки, еко-

номски и општествени промени се 
причина за нејзино темелно преис-
питување, особено на новинарскиот 
професионализам. Заедно со нови-
те предизвици во практикувањето 
новинарството, нужно се случува и 
трансформацијата на универзитет-
ското новинарско образование. Тоа 
пак, во земјите на Југоисточна Евро-
па и Турција206 се наоѓа во различни 
фази, зависно од специфичната си-
туација во секоја држава. 

Се чини дека заедничка карак-
теристика за сите држави207 е дека 
студиите по новинарство се соочу-
ваат со лоша материјална позиција, 
недостаток на потребна опрема, 
неадекватен однос помеѓу теорет-
ските и практичките предмети (на 
штета на праксата), ограничен или 
недоволен број на стручен кадар, 
но и недоволна соработка со но-
винарите-професионалци и меди-
умските куќи. Ако кон ова се до-
даде и генерално ниското ниво на 
професионализам во земјите од 
регионот, причината за оваа состој-
ба најлесно може да се лоцира во 
слабата едукација на новинарите, 

206  Да се стави дека не сме анализирале во Турција. Деск анализата немаше да ја следи методолошката рамка која немаше да биде соодветна со анализата на другите држави и 
немаше да имаме конкретни податоци по кои би се мерело квалитетот на курикулумите. После неколку месечни напори да се ангажираат лица кои би ги интервјирале се 
откажавме од собирање на податоци поради состојбата во Турција. Временски беше определно во период кога во Турција се случуваа внатрешни потреси после државниот 
пуч и чистката на Ердоган. Интервенцијата на Ердоган во високото образование и отпуштањето. Приведување на новинари и професори. Заради тоа Турција не е дел од ова 
истражување.

207  Стави ги овде сите држави.
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особено недоволното изучување на 
новинарската етика, и отсуството 
на практична настава во образовни-
от процес. Најважното прашање во 
сите држави од Регионот е како да 
се биде професионален новинар во 
длабоко политички поделени опш-
тества и поделени медиуми, и, како 
новинарите да се држат до профе-
сионалните стандарди со нерешен 
социјален статус, ниски плати, син-
дикално незаштитени, под притисок 
на главниот уредник и сопствени-
ците на медиумите, а неретко изло-
жени на напади, закани, затвор, па 
дури и ликвидација. 

Новинарството спаѓа меѓу најзна-
чајните институции на демократско-
то општество. УНЕСКО во предго-
ворот на „Моделот на наставната 
програма за новинарско образова-
ние“ наведува дека „новинарство-
то и образовните програми кои на 
поединците им овозможуваат да ги 
практикуваат и да ги надоградува-
ат своите новинарски вештини, се 
алатки од суштинско значење за 
поддршка на клучните демократски 
принципи кои се од фундаментално 
значење за развојот на секоја др-
жава“ (UNESCO,2007: 5). Медиуми-
те во регионот можат и мораат да 
придонесат за демократизација на 
општеството. Новинарите треба да 
и служат на јавноста и да ја потти-
кнуваат и зајакнуваат демократија-
та на сите нивоа. Дел од решението 
е и во образованието на новинарите 
и во стимулирањето на нивното кри-
тичко размуслување.  

 Индикаторите кои произлегоа 
од истражувањето за состојбата на 
новинарското образование (фор-
мално и неформално) во Југоис-
точна Европа треба да укажат на 

недостатоците на новинарските ку-
рикулуми на додипломските студии. 
Тие се специфични за овој регион и 
произлегуваат од анализата на со-
стојбата на новинарското образо-
вание во државите, на слободата на 
изразување и медиумските слободи, 
на нивото на новинарскиот профе-
сионализам и од информациите од 
невладиниот сектор и нивните ак-
тивности насочени кон поддршка 
на развојот на новинарството и ме-
диумите. 

Секој индикатор има серија потп-
рашања кои треба да ги дадат одго-
ворите дали студиската програма 
по новинарство рефлектира на мо-
менталната состојба во која се на-
оѓа професионалното новинарство 
во таа држава и дали новинарското 
образование може да ја поддржи 
демократизацијата на општеството. 

Резултатите од истражувањето 
се групирани во шест (6) главни ин-
дикатори и тоа:

1. Индикатор за содржината на ку-
рикулумите по новинарство

2. Индикатор за општествената 
улога на факултетите по нови-
нарство

3. Индикатор за начинот на фина-
сирање и научно-истражувачка-
та работа

4. Индикатор за праксата во текот 
на студирањето во медиумите и 
медиумските организации

5. Индикатор за литературата и 
наставните материјали

6. Индикатор за наставниот кадар 
и административните услови за 
одвивање на студиите 
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ИНДИКАТОР ЗА 
СОДРЖИНАТА НА 
КУРИКУЛУМИТЕ ПО 
НОВИНАРСТВО

Индикаторот за содржината на 
курикулумите по новинарство е ба-
зичен и најважен во оваа низа на 
индикатори преку кои може да се 
определи квалитетот на новинар-
ското образование во Југоисточна 
Европа. И во овој регион, како и во 
светот, се уште е валидна дилема-
та што е најважно за стекнување на 
новинарското знаење, дали е клуч-
но универзитетското образование 
или новинарската практика. Додека 
за едни новинарството е академска 
дисциплина која заслужува теорет-
ско истражување, за други тоа се 
професионалните вештини. Практи-
чарите тврдат дека новинарството 
најлесно се учи надвор од училница, 
а не на универзитетите кои се несо-
одветни за оспособување на идните 
новинари за реалноста со која ќе се 
соочат во новинарската професија. 
Противаргументот е дека новинари-
те мора да имаат теоретски основи 
за извршување на работата, бидејќи 
токму теоријата ја поттикнува прак-
тиката. 

Улогата на универзитетот не е 
само пренос на новинарско знаење 
и/или вештини на студентите, туку 
и формирање на нивниот иденти-
тет. Најдобрите новинари се оние 
најдобро образованите, кои при-
менуваат истражувачки вештини, 

академски дисциплини и високи 
етички стандарди во своето рабо-
тење. Личните карактеристики како 
што се талентот и карактерот се 
важни, но мора да се нагласи важ-
носта на содржинските, стручните 
и комуникациските компетенции на 
идните новинари. Тие треба да има-
ат широки познавања за темата за 
која известуваат, да бидат способ-
ни да се изразуваат и да се свесни 
за функцијата на новинарството во 
општеството и улогата што ја вршат 
како сервис на граѓаните. 

Прашањето е дали во текот на 
студиите по новинарство акцен-
тот да биде на практичните или на 
општообразовните и хуманистички 
знаења, и дали е можно истовреме-
но да се учи за новинарските веш-
тини или да се поттурне критички-
от дух кај студентите. Одговорите 
на прашањата кои се содржани во 
овој прв индикатор ги даваат насо-
ките за постигнување на вистински 
баланс за предметите кои треба 
да обезбедат доволно теоретски 
познавања за професијата, клучни 
компетенции и вредности што се-
кој новинар треба да ги има како 
основа за да може професионално 
да ја извршува својата професија и 
да биде носител на општествените 
промени. 

 
Прашањата во овој индикатор се 

поделени според спецификите на 
предметите, односно дали тие се 
дел од општите предмети, од кому-
николошките или од новинарските 
предмети во наставната програма.

индикатори IV
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индикаториIV

ОПШТИ

l Дали во рамки на курикулумот 
се изучуваат предмети од поли-
тички науки и политички систе-
ми, устав и уставно уредување? 

l Дали се изучуваат предмети кои 
рефлектираат на демократските 
процеси во земјата (пр. човекови 
права, ЕУ интеграција, судски 
системи, транспарентност...)?

l Дали се изучува мајчин јазик и 
дали се изучува странски јазик?

l Дали општите предмети што се 
дел од студиската програма по 
новинарство се приспособени на 
новинарската професија? 

l Дали во рамки на наставната про-
грама се изучува истражување и 
методологија на истражување?

 КОМУНИКОЛОШКИ

l Дали се изучуваат предмети кои 
што се однесуваат на јавното 
мислење, комуникациските нау-
ки, интеркултурни комуникации, 
медиумска писменост?

l Дали се изучуваат предмети кои 
опфаќаат медиумско законо-
давство, медиумски ефекти врз 

општеството и слободата на из-
разување?

l Дали се изучува етика како по-
себен предмет, и на кој начин 
таа се изучува?

l Дали етиката е вметната во нас-
тавната програма на другите 
предмети, пред се новинарски и 
комуниколошки предмети?

НОВИНАРСКИ

l Дали преку посебни предмети се 
изучува радио новинарство, те-
левизиско новинарство, онлајн 
новинарство, печатено новинар-
ство, мултимедија?

l Дали курикулумот нуди предме-
ти со кои се поттикнува развој на 
критичко мислење и аналитичко 
пишување?

l Дали има посебни предмети кои 
се фокусираат на истражувачко-
то и аналитичко новинарство?

l Дали, и на кој начин, се изучуваат 
новинарските вештини: камера, 
монтажа, фотографија, дизајн?

l На кој начин се одвиваат прак-
тичните часови во рамки на но-
винарските и комуниколошките 
предмети?



106
кр

еи
ра

њ
е н

а и
де

ал
ен

 ку
ри

ку
лу

м 
по

 н
ов

ин
ар

ст
во

 за
 Ју

го
ис

то
чн

а е
вр

оп
а

П
о

т
р

а
га

 П
о

 н
о

в
и

 р
е

ш
е

н
и

ја
:

Индикатор за 
општествената улога 
на факултетите по 
новинарство

Новинарското образование мора 
да се гледа и низ општествената 
улога на факултетите каде тоа се 
учи. Само со активни факултети и 
факултетски наставен персонал кои 
ги водат студентите по новинарство 
низ вредносниот лавиринт кон про-
фесионални и високо етички стан-
дарди може да се негува улогата на 
новинарството како активен чини-
тел во градењето на демократски-
те процеси во една држава. Нови-
нарството е една од најзначајните 
институции на демократското опш-
тество, а влијанието на новинарско-
то образование ќе биде ограничено 
доколку паралелно не „продуцира“ 
слободни, независни и плурални ме-
диуми. Оттука, индикаторот за опш-
тествената улога на факултетите по 
новинарство е исклучително важен 
и дава одговор на прашањето дали 
образовниот систем ги подготвува 
студентите да бидат активни чини-
тели во унапредувањето на демо-
кратијата во сопствената држава.

Државите на Југоисточна Европа 
се соочуваат со политизација на це-
лото општество, па и на студиите по 
новинарство, а факултетите и про-
фесорите наместо да бидат први 
кои студентите ќе ги подготвуваат 
слободно да мислат и критички да 
го опсервираат општеството, тие 
за жал, остануваат во рамките на 
формалното извршување на своите 
едукативни обврски. Академската и 
стручната јавност во регионот е со-
гласна дека, токму факултетите „мо-

раат“ да влијаат на демократските 
процеси и медиумските права и 
слободи, но, засега тие не успеваат 
да изградат „модел“ којшто ќе про-
дуцира кадри способни да работат 
во демократско општество и да се 
справат со се почестата релативи-
зација на демократската улога на 
медиумите, слободата на медиуми-
те и слободата на изразување.

Прашањата од овој индикатор 
треба да ги дадат одговорите за 
позицијата на академската јавност 
и факултетите по новинарство во 
јавната сфера во своите држави. 

l Дали факултетите по новинар-
ство се активни чинители во јав-
ната сфера? 

l Дали нивните претставници и 
академскиот кадар јавно го изло-
жуваат своето мислење за состој-
бата на медиумите и слободата на 
изразувањето во своите држави? 

l Дали факултетите по новинар-
ство нудат решенија за пробле-
мите кои постојат во сферата на 
медиумските слободи и права?

l Дали факултетите по новинар-
ство имаат воспоставено редовна 
соработка со граѓанскиот сектор, 
посебно со новинарските и син-
дикалните здруженија кои рабо-
тат на унапредувањето и профе-
сионализацијата на медиумските 
професии?

индикатори IV
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Индикатор за начинот на 
финасирање и научно- 
истражувачката работа

Индикаторот за начинот на фи-
нансирање на факултетите по но-
винарство и финансирањето на 
научно-истражувачката работа е 
важен за да се определи слободата 
на факултетите за наставна и истра-
жувачка дејност и да се утврди дали 
студиите по новинарство се задо-
волуваат со „базично образование“ 
на идните новинари или тие се ан-
гажирани и во нужно потребната и 
важна компонента, научно-истра-
жувачката работа. Иновативноста 
на високото образование го црпи 
своето знаење и прогресивност од 
истражувачки проекти за состојби-
те, процесите, трендовите и нарушу-
вањата во медиумската сфера. Без 
научно-истражувачката работа не 
може да се модернизира наставна-
та програма, а со вклучување на сту-
дентите во истражувачките актив-
ности, нивното теоретското знаење 
ќе се конкретизира и ќе се „валори-
зира“ неговото значење. 

Прашањата во овој индикатор 
треба да ја потврдат констатацијата 
дека, „усовршувањето“ на новинар-
ското универзитетско образование 
не е цел самото за себе, туку дека 
се потребни холистички наставни 
програми кои се темелат на знаење, 
истражување, етичност, вештини, 
етика и одговорност.   

l На кој начин се финансира 
факултетот по новинарство? 
Дали факултетот е самоодр-
жлив и како се оценува тоа?

l Дали се спроведуваат науч-
но-истражувачки проекти и 
колку често? На кој начин тие 
се финансираат?

l Дали студентите учествуваат 
во реализацијата на научно-
истражувачките проекти?

l Дали резултатите од научно-
истражувачката работа се 
внесуваат во курикулумот и 
на кој начин?

l Дали резултатите од научно-
истражувачката работа се 
достапни за преземање од 
страна на студентите?

l Дали факултетот учествува 
во регионални или меѓуна-
родни научно-истражувачки 
проекти?

индикаториIV
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Индикатор за праксата во 
текот на студирањето во 
медиумите и медиумските 
организации

Забелешките за теоретската по-
ставеност на студиите и тоа не само 
според бројот на предмети, туку 
според пристапот, на површина го 
„исфрла“ и проблемот за недовол-
ната практична настава на студиите 
по новинарство во регионот – еден 
од клучните елементи да се биде 
професионален новинар. Речиси и 
да нема факултет или новинарска 
школа во регионот кој во својата 
програма нема предвидено задол-
жителна пракса за студентите, која 
е и законска обврска. Проблемот се 
јавува во обезбедувањето на квали-
тетна пракса и вклучување на сту-
дентите во процесот на работа во 
редакцијата преку посебен ментор-
ски систем. Стажирање во медиуми-
те неретко се претвора во набљуду-
вање од страна, импровизација или 
лесно добиена потврда за извршена 
пракса. Објаснувањата за ваквата 
сосотојба се дека медиумите имаат 
недоволно просторни и човечки ре-
сурси, дека се преоптоварени со ра-
бота, дека редакциите се премали за 
да им овозможат „ефективна“ прак-
са на студентите, но и отсуството на 
договори за меѓусебна соработка 
помеѓу факултетите и медиумите. 

Прашањата кои се дел од инди-
каторот за пракса во медиумите и 
медиумските организации се насо-
чени кон утврдување на ангажманот 
на факултетот по новинарство за 
решавање на овој проблем, кој чес-
топати се смета за маргинален, иако 
според најголем дел од професио-
налните новинари и уредници тој е 
еден од најважните фактори за ква-
литетно новинарско образование. 

l Дали праксата е задолжителна 
во текот на студирањето и колкав 
временски период на пракса мора 
да биде остварен од студентите во 
текот на една академска година?

l Како е регулирана праксата за 
студентите и кој има обврска да 
ја обезбеди праксата?

l Дали факултетите имаат склуче-
но договори за соработка со ме-
диуми и медиумски организации? 

l Дали на факултетот постои центар 
за кариера или за помош на сту-
дентите за обезбедување на прак-
са и како тие функционираат?

l На кој начин се оценува квалите-
тот на извршената пракса?

l Дали студентот добива креди-
ти (ЕКТС) или делумна/целосна 
оценка за извршената пракса?

индикатори IV
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Индикатор за литературата 
и наставните материјали

Факултетите по новинарство во 
регионот имаат сериозен недоста-
ток на учебници и книги за студен-
тите и тоа од задолжителната лите-
ратура, односно за предметите кои 
треба да се основа на новинарскиот 
курикулум. Многу често се користи 
застарена литература, се учи од 
скрипти или од книги кои професо-
рите ги нашле на интернет. Кон ова 
се надоврзува и недоволниот број 
на преводи на странска стручна 
литература, а неретко потполно от-
суствува постоење на посебна база 
на литература за новинарско обра-
зование.

l Дали факултетот по новинар-
ство има сопствени изданија/
учебници? 

l Дали постојат учебници за 
секој предмет? Дали про-
фесорите имаат сопствени 
авторизирани предавања или 
учебници? 

l Дали има дополнителна ли-
тература која е достапна за 
студентите? 

l Дали има преведени книги 
кои што се основа на нови-
нарскиот курикулум? 

l Колку често факултетот из-
дава учебници и др. новинар-
ска литература?

Индикаторот за литература и 
наставни материјали се занимава со 
прашања кои се фокусираат на на-
чинот на кој се обезбедува литера-
тура за студентите и на квалитетот 
на наставниот материјал во текот на 
студирањето. 

индикаториIV
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Индикатор за наставниот 
кадар и административните 
услови за одвивање на 
студиите 

На квалитетот на новинарското 
образование влијае и бројот на нас-
тавниот кадар, како на академски-
от, така и на оној со професионал-
но новинарско искуство, но и бројот 
на ангажираните надворешни гос-
ти-предавачи и професори практи-
чари. Законскиот лимит на бројот 
на часови во чии рамки се ангажи-
рани професионалци од праксата 
претставува проблем за факултети-
те за обезбедување квалитетна на-
става, посебно во делот на практич-
ната настава.

Немањето квалитетни услови за 
студирање и одржување на настава-
та исто така е фактор кој говори за 
нивото на новинарското образова-
ние на секој факултет. Ако кон ова 
се додаде и бројот на студенти кои 
истовремено посетуваат еден пред-
мет, може да се добие поцелосна 
слика за начинот и квалитетот на 
студирањето. 

Прашање е и дали со поседу-
вањето сопствени „лаборатории“ за 
практична настава на факултетите 
се решава проблемот ако се знае 
дека речиси сите факултети за но-
винарство во регионот се соочуваат 
со мошне ограничени материјални 
ресурси за работа.    

Индикаторот за наставниот ка-
дар и условите за одвивање на сту-
диите се занимава со прашања кои 
треба да дадат одговор на тоа какви 
професори предаваат на студиите 
по новинарство, нивните академски 
квалификации и професионално 
искуство. Исто така, овој индика-
тор се занимава и со просторните 
услови во кои студентите учат нови-
нарство, информации кои треба да 
одговорат на прашањето за прис-
тапот кон студирањето – дали е тоа 
теоретско или е практично.

l Дали факултетот има ангажирано 
редовно вработени професори? 
Колку од нив предаваат 
новинарски предмети?

l Колку професори се ангажирани 
како визитинг професори од прав-
ниот факултет или факултетот по 
политички науки, односно од дру-
гите општествени науки? 

l Колку од ангажираните 
наставници имаат практично 
работно искуство во 
новинарската професија? 

l Колку стручњаци од практиката 
се ангажирани во наставата по 
новинарство?

l Дали факултетите по 
новинарство имаат сопствени 
простории во кои ја спроведуваат 
наставата?

l Дали факултетите имаат 
лаборатории (ТВ/Радио/
Мултимедија) за спроведување на 
практична настава?

l Колкави се групите во кои се 
спроведува наставата, посебно 
на новинарските предмети?

индикатори IV
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куство со работа во граѓанскиот сектор. 
Од 1998 година започнува да работи како 
лице задолжено за односи со јавноста и 
консултант за стратегиски комуникации за 
повеќе меѓународни проекти. Во периодот 
од 2001 до 2008 година е извршен дирек-
тор на Македонскиот институт за медиуми. 
Има учествувано во повеќе истражувачки 
проекти од областа на истражувањата на 
медиумите и на новинарството. Области 
на интерес: медиуми и културна разновид-
ност, културни политики, стратегиски ко-
муникации, политичка комуникација.

БОЈан ГЕОрГИЕвСКИ ги има завр-
шено своите додипломски студии 
на правниот факултет „Јустинијан 

Први“ при универзитетот „Св. Кирил и Ме-
тодиј“, Скопје. Во 2012 година, тој се стек-
на со титулата „Магистер по правни науки“ 
на истиот Факултет, на катедрата по Меѓу-
народно право и меѓународни односи. Ма-
гистерската теза тој ја изработи на тема 
„Правото на приватност, интернетот и со-
цијалните мрежи“. Тој исто така е поране-
шен стипендист на германската фондација 
„Конрад Аденауер“. Почнувајќи од 2011 
година, тој е дел од Високата школа за но-
винарство и за односи со јавноста како ис-
тражувач и има искуство со работа на по-
веќе истражувачки и апликативни проекти.

МОнИКа аКСЕнТИЕвСКа ги завр-
ши своите додипломски студии 
на Високата школа за новинар-

ство и за односи со јавноста во Скопје. 
Почнувајќи од 2016 година, таа е дел од ти-
мот на истражувачи на Високата школа. Во 
2016 година таа ги започнува своите ма-
гистерски студии на Институтот за комуни-
кациски студии во Скопје, на насоката по 
Менаџирање на стратегиски комуникации

вЕСна ШОПар е доктор по поли-
тички науки и професор на Ин-
ститутот за комуникациски студии 

– Скопје, со долгогодишно научно-истра-
жувачко и едукативно искуство. Таа свои-
те додипломски студии ги завршила на 
Факултетот за социологија, политички на-
уки и новинарство во Љубљана, Република 
Словенија, а магистрирала на Институтот 
за социолошки и политичко-правни истра-
жувања во Скопје. Докторирала на Прав-
ниот факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. Автор е на повеќе од 
50 научни публикации, книги, учебници, 
монографии и научни и стручни трудо-
ви во домашни и меѓународни списанија. 
Учествувала на голем број на научни со-
бири, конференции и семинари, како и на 
повеќе од 30 научно-истражувачки проек-
ти во земјата и во странство. Нејзино поле 
на интерес се информациско-комуника-
циските теории, масовните медиуми и ко-
муникациите, политичкото комуницирање, 
јавното мислење, медиумската регулатива, 
интеркултурното комуницирање, етиката 
во новинарството.

ЖанЕТа ТраЈКОСКа има дипло-
мирано новинарство на Интер-
дисциплинарните студии на но-

винарство на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“, а магистерските студии по меѓу-
народен менаџмент за културни политики 
ги завршува во 2004 година на Универзи-
тетот „Лумса“ во Рим, Италија. Во 2014 го-
дина ја одбрани својата докторска теза на 
одделот за политички студии на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје на 
темата „Карактеристиките и значењето 
на ’спинингот‘ во креирањето на медиум-
ската реалност и неговото појавување во 
Македонија“. Таа има повеќегодишно ис-

за 
авторите
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П
роектот „Градење довер-
ба во медиумите во ЈИЕ и 
во Турција” има за цел да 
ја зајакне слободата на 
изразување, слободниот 

пристап до информации, и да овозмо-
жи услови за слободни, независни и 
плуралистички медиуми, осигурувајќи 
се дека новинарите и медиумските 
организации во Југоисточна Европа и 
Турција се клучните носители на де-
мократски, одржлив и мирен развој во 
регионот. Целта е да се врати довер-
бата во медиумите во Југоисточна Ев-
ропа и Турција.

Проектот се фокусира на подобру-
вање на медиумските механизми за от-
четност, внатрешното организирање и 
функционирање на медиумите, и меди-
умската и информациска писменост кај 
граѓаните за да се зајакне поддршката 
на граѓанското општество за медиумите 

но и побарувачката за квалитетни меди-
уми. Овој проект се базира на претход-
ната соработка помеѓу ЕУ и УнЕСКО. 
Оттаму, проектот ги користи искуствата 
и научените лекции од проектот “Усо-
гласување со меѓународните стандарди 
во медиумскиот сектор во земјите од 
Југоисточна Европа” имплементиран од 
УнЕСКО од 2009 до 2011 година, како и 
од проектот “Отчетноста на медиумите 
во Југоисточна Европа “, имплементи-
ран од 2013 до 2015 година.

И двата проекти го поддржаа созда-
вањето и зајакнувањето на доброволни 
механизми за саморегулација во меди-
умите, како што се на пример советите 
за етика во Југоисточна Европа и Тур-
ција. Тие исто така овозможија форум за 
дискусија околу приспособувањето на 
професионалните стандарди на диги-
талната ера и вклучување на онлајн ме-
диумите во процесот на саморегулација.

за 
проектот

Проектот е финансиран од Европската Унија, со поддршка на УНЕСКО
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Потрага По 
нови решенија:
креирање на идеален 

курикулум по новинарство 
за Југоисточна европа


