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Конкурс за доделување
новинарски награди на
ЗНМ за 2014
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Здружението на новинарите на Македонија распишува 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.

Сториите за истражувачко новинарство треба да бидат
автентично авторско новинарско истражување, за тема од
широк општествен интерес.
Пријавата за оваа награда треба да содржи еден оригинален
примерок на сторијата и четири копии, а за наградата за
животно дело кратка биографија за кандидатот со најважните
достигнувања во новинарската професија.
Пријавите треба да се достават до ЗНМ најдоцна до 12
февруари 2015 година, по пошта, на адреса Градски Sид блок
13, 1000 Скопје или по електронска пошта.
Добитникот на наградените за истражувачко новинарство ќе
добие парична награда од 30.000 денари.
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