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Новинари за екологија! 
 

Новинарството кое се бави со влијанието на луѓето врз животната средина, 

во последно време (после 2000 г.) е се позначајно. Особено во големите 

медиски куќи кои ги опфаќаат сите сегменти од животот и кои имаат 

влијание на голем аудиториум. Основна цел на еколошкото новинарство е 

подигање на свеста за заштита на животната средина. Најчести теми 

поврзани со ова новинарство во светот се климатските промени, 

загадувањето на воздухот, енергијата и алтернативните извори, отпадот и 

политиките поврзани со животната средина. 

Во Република Северна Македонија нема специјализирани медиуми за 

еколошко новинарство. Во останатите медиуми темите од екологијата се 

покриваат во зависност од дневно ‐ политичките настани и во контекст на 

политиката, а многу ретко во континуитет или со цел за подигање на свеста 

за темата.  

Најголем извор на информации поврзани со животната средина се 

невладините, граѓански организации, а посебно тие кои работат во сферата 

на животната средина. Тие информации се најчесто укажување на грешките 

во работата на институциите или грешки во постапките за добивање на 

разни еколошки дозволи за градба, за работа и сл. Ретко или никогаш не се 

користат разновидни соговорници компетентни за темата и експерти од 

различни области за да се покрие темата од што е можно повеќе агли. Ова е 

важно и од причини што кај нас не е втемелено и научното новинарство – 

новинарство што ја покрива науката. 

До информации може да се дојде, тоа го гарантира и законот за пристап до 

информации од јавен карактер, но добро обучените еколошки новинари ја 

знаат Архуската конвенција која се однесува на правото на граѓаните за 

информации поврзани со животната средина.  

Од аспект на климатските промени се пишува само кога ќе се случи 

природна катастрофа. Тогаш најчесто се пренесуваат странски извори, а 

ретко или со задоцнување се продуцираат вести и информации кои 

тангираат автентични настани од дома. 

Темите за екологија се безброј. Иако по правило се покриваат при крајот на 

информативните блокови или со задоцнување, еколошките новинари мора 

да тежнеат, да притискаат пред уредништвото и пред колегите овие теми да 

се што понапред на информативната тајмлинија. 
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Енергетската транзиција, отпадот, рециклирањето, компостирањето, 

отпадните води, хемикалиите во земјоделието, органското производство, 

домувањето, загадувањето на воздухот, водата, почвата, климатските 

промени и мн. други теми постојано се наметнуваат за разговор, но за жал 

политичките теми преовладуваат во информативните емисии. Затоа е 

неопходна едукација на новинарите во курикулумите на факултетите за 

новинарство и доедукација во неформалното образование за третирање на 

темите од животната средина.  

Најголемата борба за која треба да се подготват еколошките новинари е 

конфронтирањето со бизнис заедницата која е тесно поврзана со 

политичарите. Бизнис интересите најчесто се директно насочени против 

природните добра или се поврзани со експлоатација на природата. Тоа 

подразбира будно следење и отчетност на повеќе нивоа. Но, моќта на 

парите честопати ги „прерипуваат“ и ги „премостуваат“ евентуалните 

нужности за транспарентност, за учество на јавноста или за пристап до 

информациите.  

Знаењето за Архуската конвенција и другите правни алатки поврзани со 

животната средина се нужни алатки во еколошкото новинарство и со нивна 

помош и со постојано бркање на овие теми на врвот од информативните 

емисии. 

Филип Спировски 
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Вовед 
 

Еколошкото новинарство е релативно нов феномен. До пред дваесетина 

години во Северна Македонија речиси и да немаше новинари кои ја 

покриваа оваа проблематика. А и тие што покриваа беа од други сектори. И 

денеска новинарите не се баш најсреќни кога меѓу задачите за работа ќе ја 

добијат и задачата да покриваат теми за заштитата на животната средина. 

Причини за тоа се различни, а најголемата е немање соодветен курикулум 

во образовниот процес на новинарите, втората причина е спрегата на бизнис 

заедницата и политиката која ги истиснува еколошките теми од 

информативните емисии.  

Покривајќи теми од областа на животната средина, новинарите имаат 

чувство дека покриваат теми кои не се интересни и кои тешко дека можат да 

им ги „продадат” на своите уредници. Еколошката проблематика која 

содржи есенцијално тема од животната средина, содржи и економска, 

политичка, социолошка и здравствена нишка. Сферите на интерес на темите 

се преклопуваат.Според степенот на развој на земјите, земјите од развој 

имаат поголема потреба за подигнување на свеста за здрава животна 

средина. Медиумите се гладни за стории кои покажуваат за неспособноста 

на државата. Навременото и прецизното информирање за оваа 

проблематика е неопходно од кога било порано. 

Овој прирачник нуди неколку практични совети за привлекување на 

новинарите да бидат успешни во известувањето за животната средина. Овде 

пред се се земени примери од земјите во развој, но тие можат да се 

употребат во еколошкото новинарство на секој крај од светот. 

Во прирачникот се третираат две централни теми: 

1. Новинарот секогаш треба да мисли на аудиториумот, на лицата на кои им 

се обраќа без разлика во каков медиум работи; 

2. Новинарот секогаш треба да поставува прашања за да не се доведе во 

ситуација погрешно да информира; 

Најголемиот број на стории треба да се темелат на овие основни принципи 

во новинарството. Честопати и покрај тоа што е и оддалеку јасно, многу 

лесно може да се заборави. 

Новинарот не смее да заборави дека најголема одговорност има пред 

читателот, односно гледачот. Голем број на луѓе ги користат вестите од 

новинарите како единствен извор за информација за животната средина 

поради комплексноста на тематиката. Тоа значи дека новинарите во овој 

случај се едукатори, го обајснуваат материјалот кој треба да биде 

разбирлив, интересен и прифатлив и за најнеедуцираниот читател. 
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Откако новинарот ќе го има својот аудиториум пред себе, тогаш ќе мора да 

се потруди да му подготви што повеќе бекграунд информации за темата која 

ја обработува, на тој начин што темата ќе му ја сервира на најлесно 

„сварлив“ начин. Има и такви новинари кои сметаат дека им се обраќаат на 

ограничен број на експерти, бидејќи наводно голем дел од читателите не се 

интересираат за животната средина. Но, јас не се согласувам со тоа! Морате 

да знаете дека секој се грижи за себе, за сопственото здравје и за здравјето 

на своите најблиски, па аналогно на тоа секој од нас подеднакво се 

интересира за здрава животна средина.  

Бидете упорни и поставувајте прашања за се што не ви е јасно. Многу 

полесно е соговорникот на лице место да ви ги објасни нештата кои и за вас 

се нови, отколку да напишете грешно па потоа да треба да демнатирате или 

да дообјаснувате. Во тој случај нема да бидете сфатени сериозно ниту од 

вашите читатели, ниту од соговорниците. 

Советите во овој прирачник имаат за цел да ве воведат малку повеќе како да 

дојдете до иновативна идеја за еколошка приказна и како да се однесувате 

кон статистичките податоци. Ова не е прирачник кој ќе одгвори за на сите 

ваши потреби, но се надевам дека е добра основа за новинарите почетници. 

И на крај само да забележам дека за ефикасна еколошка приказна не ви е 

потребен ниту компјутер, ниту факс, ниту интернет...Единствен предуслов за 

добра еколошка приказна е да се биде добар репортер!   
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1.  Напиши оригинална приказна 
 

Клучот за добро известување за животната средина лежи во добрата 

подготовка. Тоа е подеднакво важно, како и за новинарите “ветерани”, така 

и за оние кои ги прават пионерските чекори во новинарството. Подеднакво 

сите новинари треба да бидат заинтересирани за она за што ќе пишуваат, а 

тоа се однесува и на новинарите кои покриваат теми за заштита на 

животната средина. 

На прв поглед може да ви се случи да се исплашите од сложеноста на 

зададената тема и од јазикот на кој истата треба да биде напишана, но 

никогаш не треба да се срамите и да одбегнете да ги поставите оние 

прашања за кои вие немате одговори, а ви се важни за обработка на темата. 

Сепак, доколку не прашате, потрудете се да ја задоволите вашата 

љубопитност, а пред се потреба, побарајте и прочитајте соодветна 

литература. 

Темите поврзани со екологијата се безгранични и се подложни на постојани 

промени, па поради тоа од многу големо значение е секогаш да бидете во 

тек, да читате и редовно да комуницирате со оние кои ви служат како извор 

на информации. 

Само мал број на новинари кои пишуваат за животната средина имаат 

дипломи од таа област. Доколку некои факултети, научни институти или 

фондациии нудат курсеви, семинари или работилници за животната 

средина, треба сериозно да размислите и да се пријавите, затоа што 

запознавањето, пред се на жаргонот кој се употребува ќе ви биде од голема 

корист, а ќе ги запознаете и законите и конвенциите. 

Како што ќе ја зголемувате сопствената архива со информации за животната 

средина, така и вашето знаење за оваа област ќе се зголеми. Запомнете дека 

секогаш треба да ги чувата белешките кои ги фаќате за време на прес‐

конференциите или брифинзите.  

Талентот кој го вложувате во новинарството развива една многу важна 

способност: да ги интерпретирате, да ги објасните на јавноста темите кои 

може да се неразбирливи и компликувани. За да можете да ја извежбате таа 

способност, треба да ја разберете темата која ја покривате, односно треба 

да се едуцирате.  

Учењето за некоја нова тема може да ви одземе многу од слободното 

време, но затоа ќе ви помогне во новинарската кариера на долг пат. 
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2.  За приказната? 
 

Уредникот може да го остави соопштението од завршената прес 

конференција на работното биро и да побара од вас да направите приказна 

поврзана со информацијата пренесена на пресот. Често пати се случува и 

самиот новинар испровоциран од пресот да добие идеја за интересна еко‐

приказна. Идеите за еколошки приказни се насекаде околу нас. Тоа не се 

само еколошки катастрофи, како што е на пр. Излевањето на токсичните 

материи во некоја река или поморот на риби; речиси од секој дел на веста 

може да биде направена нова еколошка приказна во даден момент, а често 

пати и како спореден резултат на некоја друга вест.  

Парламентарните дебати понекогаш се однесуваат и на прашања од 

еколошко значење, што подоцна може да биде одлична основа за нова 

информација која може да се развие во интересна еколошка приказна.  

Саопштението секогаш треба да се разгледува како почетна информација, а 

не како целосна вест. Но, новинарите паѓаат во замката на мрзеливоста: 

само го пренесуваат соопштението и не сакаат да се заморуваат со никаков 

додатен напор, да истражат подлабоко за да ја прошират приказната. На тој 

начин стануваат обични преносители на соопштенија. Покривањето на 

информацијата само од еден агол, не само што е одраз на лошо 

новинарство, туку е и досадно. 

Кога ќе стаса соопштението до новинарот, првото прашање што тој треба да 

си го постави е дали станува збор за вест. Кое е значението на тоа 

соопштение? А, за да го открие тоа, новинарот треба да побара објаснување 

од оној кој му го испратил соопштението. 

Новинарот треба да собере различни коментаре за соопштението. Таа 

работа не трае долго, а е гаранција дека ќе има оригинална приказна. Ако 

некоја компанија објави соопштение во кое се фали со своите проекти за 

заштита на шумата или активности за чистење на индустрискиот отпад, 

новинарите секогаш треба да побараат реакција на тоа соопштение.  

За почеток, може да побараат мислење на локалната група за заштита на 

животната средине, од независните академици, а може и од 

представниците на владата. Доколку прашаните страни ја критикуваат 

содржината на соопштението, треба да се побара објаснување од 

компанијата која го испратила соопштението. На сличен начин, доколку 

некоја невладина организација објави соопштение во кое од владата бара 

да превземе одредена акција (на пр. да забрани употреба на некои 

хемикалии), новинарот прво треба да ги праша стопанствениците, 

владините представници и независните научниви за мислење.  
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Кога во соопштението за печат се споменува или се дава коментар за некој 

веќе медиумски објавен извештај или за истражување на јавното мнение, 

обидете се да дојдете до примерок од тие текстово. Во најголем број на 

случаеви, соопштенијата ги пишуваат службеници во одделот за односи со 

јавноста, а не експерти, па може да се случи заклучоците и резултатите од 

извештајот или анкетата погрешно да бидат разбрани. 

Уште еден добар начин новинарот да дојде до што повеќе извори за својата 

вест и да добие идеи за нова приказна е да се пријави на што повеќе 

мејлинг листи и инфо сајтови. Сите службеници на одделенијата за односи 

со јавноста со душа чекаат на новинарите да им ги дадат своите 

информации или соопштенија, но обично од самиот новинар зависи дали 

неговото име ќе се најде на мејлинг листата. Најчесто е доволно само да 

испратите е‐маил, писмо или телефонски да се јавите во ресорната 

институција, да ги дадете своите контакт податоци и да ги замолите да ве 

информираат за сето она што е во домен на вашиот интерес. Верувајте дека 

од наредниот момент ќе бидете пренатрупани со информации и различен 

материјал. 
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3.  Изгради ги и одржувај ги изворите 
 

Секој новинар кој известува за животната средини треба да има листа на 

експерти кои ќе ги користи како извор на информации.  

Новинарите кои пишуваат за сложени теми често пати консултираат повеќе 

извори ‐ некои поради давање на прецизни изјави, други поради тоа што 

знаат да ја објаснат позадината на веста, трети поради добрите препораки за 

темата. 

Создавањето на листа на извори бара време. Еден од начините за брзо 

градење на листа е да се позајмат контактите од колегите. Важно е да 

бележите кога вашите колеги цитираат и да ги запишувате тие контакти на 

својата листа. Изградете „ланец“ на извори така што од оние лица кои веќе 

ги контактирате, побарате да ви препорачаат и други нивни колеги кои исто 

така ќе можат да ви бидат извор на информации. 

Институциите кои во својата работа ја имаат заштитата на животната 

средина, како и невладините организации кои се борат за здрава животна 

средина, може да ви дадат имиња и контакти на експерти со кои тие 

соработуваат, додека владините службеници и пратениците исто така може 

да ве упатат на лица ‐ ‐ експерти кои добро ја познаваат темата која во 

дадениот момент ја обработувате. 

 Добрите извори на информации се од непроценлива важност. Затоа треба 

да се негуваат. Не одземајте им време на вашите соговорници со тоа што ќе 

појдете неподготвени, бидејќи наредниот пат кога ќе ги побарат нема да 

бидат достапни.  

Истовремено, не им се јавувајте само тогаш кога вам ви се потребни 

информации! Одржувајте комуникација, постојано и разменувајте корисни 

информации. Најчесто новинарите се тие кои први дознаваат за новиот 

развој на настаните, понекогаш е добро таквите информации да ги 

споделите со вашиот извор. Тоа ќе ви се исплати бидејќи наскоро вашиот 

извор ќе ви врати со информација. Од друга страна, доколку се покаже дека 

изворот не е сигурен, немојте повеќе да се повикувате на него. 

Еден од важните услови да ги задржите информациите е со нив да 

постапувате праведно, бидејќи тоа е и во ваш интерес. Никогаш немојте 

погрешно да ги цитирате, или невистинито да го пренесувате она што тие ви 

кажале. Секогаш бидете љубезни, дури и тогаш кога прашањата што им ги 

поставувате се незгодни за нив. Однапред договорете ги основните поставки 

на интервјуто, на пример, дали изворот ќе биде именуван или 

информацијата ќе биде заснована на неофицијален или анонимен извор.  

Договорете се дали соговорникот ќе има право да го авторизира, односно 

да го види интервјуто пред истото да биде објавено (во најголем број на 
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случаи тоа не е пожелно, но понекогаш е препорачливо, особено кога се 

работи за комлексни приказни и доколку се употребуваат зборови кои не се 

блиски до новинарот).   
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4.  Преведи го еколошкиот жаргон 
 

Еден од можеби најважните предизвици за новинарите кои известуваат за 

животната средина е како да ги објаснат неразбирливите научни изрази со 

јасни, концизни зборови.. Само мал број на читатели, гледачи или 

слушатели ќе се обидат во речник или лексикон да го побараат значењето на 

научните термини за кои говори новинарот, а останатите едноставно ќе се 

“исклучат” и ќе преминат на нешто што е за нив “посварливо”. 

Еве и пример за една приказна за загадеоста на воздухот во Бомбај: 

“Истражувачите пренесуваат дека мерењата на волуменот на емитуваниот 

гас за поголема бруто тежина на возилата укажува на линеарна корелација 

помеѓу бруто тежината на возилата и волуменот на гасот испуштен од 

возилата”. 

Што значи ова?  

Значи дека возилата со поголем мотор загадуваат повеќе од возилата со 

помал мотор. Зошто тогаш новинарот така не напишал? 

Сите новинари сакаат нивната работа да биде разбирлива, но за жал многу 

често користат јазик кој тешко се разбира и кој најчесто го збунува читателот. 

Често пати се случува дури и експертите кои ги разбираат техничките 

термини со тешкотија да го ислушаат или да го прочитаат текстот во кој се 

употребени стручни зборови и изрази. 

Некои новинари користат жаргон со цел да ги импресионираат читателите 

(гледачите/слушателите), а најголем број од нив тоа го прават бидејќи не се 

сигурни во неговото значење. Не треба да ви е срам во текот на разговорот 

да го прашате соговорникот на едноставен, секојдневен јазик да ви објасни 

на што мисли. Не двоумете се да кажете „Извинете, не разбрав најдобро 

што значи тоа. Можете ли да повторите за да бидам сигурен дека разбрав 

точно.” Потребно е навреме да прашате, за да не ви се случи да напишете 

погрешно. 

Од соговорникот и накнадно можете да побарате објаснување за некој збор. 

Доколку погрешно сте разбрале, тој тоа ќе го поправи.  

Понекогаш е тешко е да се одбегне жаргонот, бидејќи некој збор може да 

има тесно специјализирано значење, или да биде толку често користен, така 

да новинарот мора да го употреби во тој облик. Во тој случај, потребно е во 

вашата приказна да го објасните значењето на зборот или на изразот кој го 

споменувате. (на пр. одржлив развој). 

Корисно е и да си правите сопствен речник така што ќе ги запишувате и ќе ги 

собирате објаснувањата на техничките изрази. На тој начин, подоцна за 

време на пишување на новите вести или приказни, ќе заштедите на време и 

на работа.  
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Имај на ум: 

‐ Не користете јазик кој тешко се разбира и кој најчесто ја збунува публиката; 

‐ Прашувајте го соговорникот на едноставен, секојдневен јазик да ви објасни 

на што мисли; 

‐ Некои новинари користат жаргон со цел да ги импресионираат читателите, 

не правете го тоа ако не го знаете вистинското значење на зборовите! 

‐ Правете сопствен речник на зборови и фрази кои се употребуваат во оваа 

проблематика, така што ќе ги запишувате и ќе ги собирате објаснувањата на 

техничките изрази; 
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5.  Направи ја приказната жива и релевантна 
 

Дури и кога новинарите пишуваат на разбирлив јазик, може да ги збунат 

читателите или гледачите, претпоставувајќи дека тие веќе се инфирмирани 

за некои еколошки теми (на пр. го споменувате Самитот за планетата Земја 

од 1992. година, а не објаснувате за каков самит станува збор). Вестите треба 

да бидат разбирливи за просечниот човек, а кој не ги следи редовно 

информациите поврзани со животната средина. 

Проверете дали во вашата приказна подеднакво е обајснет секој нејзин дел 

(на пр. „Целта на владиниот план е да биде намалена употребата на 

хемикалии, кои се голем проблем, тако што населението ќе биде запознато 

со други начини на заштитан а земјиштето”). После воведната реченица 

треба да следи објаснување: Зошто хемикалиите се проблем? Дали влијаат 

на квалитетот на земјиштето? Кои се другите начини на заштита на 

земјиштето? Какви се економските последици? 

Во пишувањето на еколошка приказна најважно е таа да биде релевантна за 

вашите читатели, како и да биде јасна. Приказната за уништувањето на 

озонската обвивка, на пример, може да изгледа неважна за секојдневниот 

живот доколку новинарот не објасни кои се опасностите кои демнат за 

човекот. На читателите некоја тема ќе им биде интересна само доколку 

добојат причина да мислат дека е таа важна за нивниот опстанок. Мотото 

кое се употребува во овој случај е „Мисли глобално, пишувај локално”. 

Еден од начините да го постигнете тоа е да ја „хуманизирате” приказната. 

(Внеси емпатија!) 

Приказната за загадениот воздух во Велес може да почне на следниот 

начин: „Милош Милошевски седи крај оградата на училишниот двор во 

Велес, но не може да им се придружи на соучениците во играта поради тоа 

што тешко дише. Има проблеми со белите дробови!”. 

Потоа треба да следи објаснувањето дека Милош е едно од петте деца од 

групата кое е изложено на повисок ризик од респираторни заболувања, на 

основа на истражувањата за опасностите по човековото здравје од 

аерозагадувањето во градот во кој живее. 

Често пати прашањата поврзани со здравјето на луѓето се доведуваат во 

врска со економијата. Побарајте и такви делови во приказната! Дали 

болестите поврзани со загадениот воздух влијаат на порастот на цената 

здравствената заштита? Дали работниците даваат полоши резултати на 

работа поради аерозагадувањето? Дали се намалени приносите на 

земјоделците? Колку пари се потребни за спречување на загадувањето на 

воздухот во еден град, на пример? 
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Сепак, на приканзата не треба да и се придава поголемо значение доколку 

го нема, бидејќи во тој случај постои опасност да ја загубите довербата на 

читателите, како и изворот на кој сеповикувата пишувајќи ја темата, 

Приказната треба да биде заснована на официјални податоци, а не на 

шпекулации и лични ставовима. Доколку не внимавате на ова 

информацијата што ќе ја пренесете на вашите читатели ќе биде сензација.  

Имај на ум: 

‐ На приканзата не треба да и се придава поголемо значење доколку го 

нема, бидејќи во тој случај постои опасност да ја загубите довербата на 

читателите; 

‐ „Мисли глобално, пишувај локално”. 

‐ За еколошката приказна најважно е таа да биде релевантна и јасна за 

читателите; 
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6.  Употребувај статистички податоци  
 

Пропагандистите може да користат и статистички податоци и анкети, а тоа и 

го прават, за да ги задоволат сопствените интереси, а често пати се случува 

тие податоци да бидат погрешни или само да предизвикаат внимание. 

Поради тоа, внимавајте! Добро размислете за тоа што значат податоци 

изнесени во анкета.  

На пример: 

Една анкета спроведена меѓу научниците покажала дека 70% од 

испитаниците тврдат дека глобалното затоплување е предизвикано од 

човекот, 10% смета дека таква појава не постои, а 20% од научниците 

изјавиле дека не го знаат одговорот. 

На една ваква анкета може да се повикаат оние кои се залагаат за итни 

мерки за спречување на емисија на јаглен‐диоксид и други гасови кои 

создаваат ефект на „стаклена градина”. Сепак, во центар на научната дилема 

е прашањето за предвидената брзина и обем на загревање, а не дали 

воопшто има глобално затоплување. 

Научникот кој смета дека просечната температура на Земјата ќе порасне за 

еден степен Целзиусов во наредните 200 години, ќе и припадне на онаа 

група во анкетата која смета дека глобалното затоплување постои, заедно со 

некој друг научник кој предвидува пораст на температурата за два степени 

во наредните 40 години, иако нивните препораки за понатамошно делување 

се веројатно многу различни.  

Популарноста на анкетите драстично порасна последниве неколку години. 

Бидејќи е најлесно да се лажат луѓето со бројки од анкета, отколку со некој 

друг вид на статистика, новинарите треба да бидат многу внимателни при 

користењето на резултатите од испитувањето на јавното мнение. 

Прво што треба да направите пред да ја земете в раце анкетата е да се 

запрашате зошто таа е спроведена, кој платил за неа и кому му е во интерес 

нејзиниот резултат. Погледајте колку испитаници учествувале ‐ дали тој број 

е доволно голем за анкетата да биде важна за аудиториумот? Проучете ги 

добро прашањата од анкетниот лист ‐ дали некои зборови во неа се, на 

пример, двосмислени? 

Исто така споредете го и составот на испитаниците. Ако некој магазин за 

животна средина им постави прашање на читателите: „Дали владата прави 

доволно за заштита на животната средина?”, најверојатно најголен број на 

одговорите ќе бидат негативни. Но, одговорите, со сигурност би биле 

поинакви доколку некој економски магазин им го постави истото прашање 

на своите читатели. 
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Најдобрите анкети се засновани на случаен примерок и помала е 

веројатноста дека одговорите ќе бидат пристрасни. 

Имај на ум: 

‐  Кога употребуваш бројки, мисли на термините; 

‐  Кога цитираш статитстика, направи да биде многу подобро разбрана 

преку графикони, отколку да ја опишуваш; 

‐  Проучете ги добро прашањата од анкетниот лист ‐ дали некои 

зборови во неа се, на пример, двосмислени? 

‐  Кој платил за да се направи една анкета и кому му е во интерес 

нејзиниот резултат? 
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7.  Известувај внимателно за науката 
 

Доброто известување за науката е основа за добро еколошко известување. 

Ако накусо се погледа во листата на најважните теми кои ги обработува 

животната средина ( загаденоста на воздухот,биодиверзитетот, отровнит 

ехемикалии, ефектот на стаклената градина, озонската дупка…) се 

забележува секоја од овие проблематики зависат од научните истражувања.  

Голем број на научници најчесто не се најсреќни за начинот и за стилот на 

кој се пишува покривајќи ја проблематиката на кои тие со години работат. 

Научните вести, според нив најчесто ги носат во заблуда читателите поради 

тоа што новинарите не умеат соодветно да ги пренесат и да ги обајснат.  

Дел од проблемот лежи во тоа што научниците и новинарите имаат 

различни принципи на работа. Научниците одат на тоа да ја објаснат 

вистината, додека новинарите не гледаат само на вистината, туку тие 

гледаат од тоа да извадат и вест.  

Еколошките новинари трошат повеќе време во пишувањето на веста, на 

нејзината драматичност или контроверзност, додека научниците гледаат на 

важноста од постигнатото во науката. Научниците се многу вимателни и ги 

класифицираат своите тврдења. Тие најчесто употребуваат изрази како “ 

може да индицира на…” или “може да сугерира…”. Важно е да се знае дека 

новинарите точно ги рефлектираат научните достигнувања.  

Имај на ум: 

‐ Нема потреба да правиш база на податоци за научните достигнувања; 

‐ Започни да создаваш сопствен фајл со теми кои тебе те интересираат; 

‐ Снимај текстови, извештаи, истражувања од научници кои подоцна ќе ти 

бидат потребни за обработка на некоја тема; 
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8.  Согледај ги скриените интереси! 
 

Како што и кажав на почетокот на овој прирачник, екологијата е комплексна 

наука во која свој интерес подеднакво може да имаат и политиката и 

економијата.  

Често пати се случува, некоја консултантска фирма, на пример да сака да 

испромовира одреден закон за заштита на животната средина на сметка на 

економијата. Ова може да биде инетересна приказна, со многу интерсни 

податоци кои ги нуди консултантската фирма, со изјави и компарации… Но, 

новинарот не смее да заборави да види малку и под „тепихот”, односно да 

се обиде да дознае зошто оваа консултантска фирма сака да го промовира 

законот. Најважно е да дознае кој ја финансира работата на фирмата, кој е 

автор на законот, зошто ве одбрал токму вас за да ви ја каже 

информацијата… Тоа значи дека треба да бидете многу внимателни во 

земањето на информацијата, па се до нејзиното пласирање во медиумот. 

За новинарот е многу важно да го препознае интересот на компанијата и да 

детектира дали станува збор за пропаганда или не, а со тоа да му испрати и 

соодветна информација, па дури и порака на аудиториумот на кој му се 

обраќа. 

Некои инетереси не се видливи. Еколошките групи чесо пати имаат за цел да 

извлечат пари од јавноста за одредени проблематики кои се од интерес за 

граѓаните.  

Имај на ум: 

Мисли на работите кои треба да ги одбегнуваш кога пишуваш приказна за 

животната средина: 

‐ Долги реченици; 

‐ Големи параграфи; 

‐ Необјасниви технички изрази; 

‐ Долги, бирократски обајснувања 
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9.  „Осамени јавачи” и контраши 
  

Како треба да постапувате кон контрашите? На секој сто научници кои 

тврдат дека планета се загрева, секогаш доаѓа еден кој тврди дека тоа не е 

точно. 

Постојат истражувачи кои сметаа, покрај се поголемиот број на докази, дека 

се уште со сигурност не може да се тврди дека пушењето предизвикува рак. 

Таквите ги нарекуваме контраши и ние новинарите ги сакаме. Од нив 

секогаш можеме да извлечеме идеја за приказна, која што ќе ги 

испровоцира и научниците, а и читателите.  

Некои научници, па и некои новинари прават кариера од изнесување на 

спротивното мислење (контрирање) и преку “теорија на заговор” (на пр. 

оние кои тврдата дека човековото симнување на Месецот е измама) и на тој 

начин го вртат вниманието на јавноста кон себе, а која е пропорционално 

помала во однос на веродостојноста на истражувањата и на доказите.  

Сепак, контрашите неможат да се избегнат. Одговорот на прашањето како 

да постапите со нив е во балансирање на приказната вклучувајќи во неа и 

проверени ставови. Доколку научникот‐ контраш инсистира на тоа дека 

Земјата е рамна, веднаш побарајте коментар од некој познат и признат 

научник, кој приказната ќе ја стави во вистински контекст. 

Обидете се да бидете праведни, но пред се, одговорни новинари. 

Имај на ум: 

‐ Избегнувај прашања на кои можеш да добиеш од говор од “да” или “не”; 

‐ Поставувај прашања по кои следи одговор; 

‐ Прашај го твојот извор за пример; 

‐ Секогаш кога соговорникот ќе тврди дека може да го реши проблемот, 

биди сигурен дека тој тоа нема да може да го објасни. 
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10. Не заборавај за следниот чекор на приказната! 
 

Секоја приказна ќе има успех доколку барем еднаш се појави во медиумите. 

Доколку приказната продолжува и го задржува интересот на вашиот 

аудиториум, тогаш бидете сигурни дека сте успеале во вашите настојувања 

да ја подигнете или размрдате свеста на граѓаните за животната средина. 

„Епизодното” новинарство секогаш ќе држи тензија кај читателот, особено 

ако еден ист новинар известува за еден настан од неговиот почеток до крај.  

Постојат неколку начини како приказната да се зачува да „живее”: 

‐ Погледај ја приказната од сите страни: Екологијата не е само политика или 

економија. Таа има повеќе лица и опачини! Затоа обработи ги сите нејзини 

страни. 

‐ Побарај ја поврзаноста: Обиди се да ја најдеш поврзаноста на твојот текст 

со природата и поврзаноста со природата на зборовите. Така ќе имаш 

можност постојано да пишуваш и да обајснуваш; 

‐ Излези надвор од градот: За новинарот‐репортер многу е важно даизлезе 

надвор од градот. Потребно е да отиде на местото за кое известува, да се 

запознае со природата...Излегувајќи од градот репортерот добива поинаква 

перспектива за проблематиката која што ја третира, а истовремено добива и 

идеи за друга приказна; 

‐ Биде креативен: Репортерот треба да ја употреби сета своја имагинација во 

разработката на приказната.  

 

Имај на ум: 

‐ Не се лепи на секоја еколошка вест 

‐  Побарај одговор на прашањата кај твојот извор колку време постои 

перцепираната појава и кои се последиците од истата; 

‐ Ако не ги употребиш сите информации кои ги имаш во дадената приказна, 

тогаш биди сигурен дека имаш материјал за уште една приказна; 
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Заклучок 
 

Секогаш кога пишувате приказна поврзана со заштитата на животната 

средина, поставете ги следниве десет прашања, за да видите дали имате 

успех во вашата работа: 

 

1. Дали приказната која што ја напишав е локална и дали читателите ќе се 

поврзат со неа? 

2. Дали додадов нов извор на мојата мејлинг листа? 

3. Дали им дадов акцент на најважните аспекти, а неважните ги отфрлив? 

4. Дали текстот е јасен и концизен? 

5. Дали успеав да направам читателите да ја „чуствуваат” приказната и дали 

им ја пренесов според нивните очекувања? 

6. Дали објаснувањата што ги дадов се разбирливи за читателите и дали 

бројките кореспондираат со објаснувањата? 

7. Дали ги дефинирав техничките изрази? 

8. Дали одговорив на доволен број на прашања? 

9. Дали бев фер кон мојот извор? 

10. Ќе има ли приказната продолжение? 


