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Конкурс за доделување на новинарски награди
на ЗНМ за 2014та година
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Скопје, 4 февруари 2015 (МИА)  Здружението на новинарите на
Македонија (ЗНМ) распиша конкурс за доделување на две годишни
награди за новинари, наградата „Крсте Петков Мисирков“ за животно
дело и наградата „Јашар Еребара“ за едногодишно остварување за
истражувачко новинарство во медиумите.
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Најново во Македонија
Во Радовиш над 400 парцели за
проектот „Купи куќа за млади“

Сториите за истражувачко новинарство треба да претстават автентично
авторско новинарско истражување, за тема од широк општествен
интерес.

Во Дебарско пролетната сеидба се
одвива со планираната динамика

Пријавата за оваа награда треба да содржи еден оригинален примерок на
стоијата и четири копии, а за наградата за животно дело кратка
биографија за кандидатот со најважните достигнувања во новинарската
професија.

Почнува 6. Филозофски филмски
фестивал

Пријавите треба да се достават до ЗНМ најдоцна до 12 февруари 2015
година, по пошта, Градски Сид блок 13, 1000 Скопје или на електронска
пошта на: contact@znm.org.mk.
Добитникот на наградените за истражувачко новинарство ќе добие
парична награда од 30.000 денари.
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Австрискиот министер за одбрана во
посета на Македонија

Претставување на шпанската и
јужноамериканската книжевност во
НУБ

Најчитано во Македонија
ДУИ одлучи да ги
повлече претставниците
во извршната власт
Притвор на Г.Г.
првоосомничен во
случајот „Тврдина“
Затвор од 1 до 5 години
за објавување приватни
разговори
IDIVIDI Речник
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Министрите и
замениците од СДСМ
поднесоа оставки
Пиштар Лутфиу ја
презеде функцијата
министер за
образование и наука
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Сортирај по: Најстари

Најново во Вести
Во Радовиш над 400 парцели за
проектот „Купи куќа за млади“
Сигурдур Инги Јохансон предложен
за нов премиер на Исланд
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Оваа вест е прочитана 6 пати
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Во Германија уапсен Сириец
осмничен за воени злосторства

Временска
прогноза
19°C
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23°C
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Виц на денот
Oди мало Индијанче
кај поглавицата и го
прашува:
 Ние Индијанците
имаме многу чудни
имиња. Како ги
добиваме?
 Многу едноставно 

