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Формирање на фонд за медиумски
продукти, еден од приоритетите на
ЗНМ

Општество

ОкоСтав
Популизмот на
синдикатите со
минималната
плата

Книжевност
Поуки на
Гавранот

Свет
MAGA
револуцијата ги
јаде своите деца

ТехнологијаЖиво
Технологија, деца
и родителство

Музика
Домашни албуми
од 2022 што
можеби ги
пропуштивте

ЕкологијаУметно
Климатските
промени и
зелените
технологии на
платната на
големите сликари

1021
hPa

70 %7 °C

Скопје - Чет, 12.01.2023 - 12:03

Архива Контакт Мапа Маркетинг

Јавни простори  Активизам  Книжевност  Музика  Филм  Уметност  Фотографија  Мода  Наука  Квир

Чарлс Симиќ
Чарлс Симиќ

Чарлс Симиќ е реченица. А
реченицата има почеток и
крај. (1938-2023)

СЕКОЈ ДЕН ПЕСНА

11 .01 .2023

Керамиките на Алма Бероу

Насловни  Став  Општество  Култура  Живот  Свет  Пара вести  Барај
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Формирање на фонд за медиумски продукти е законско решение на кое ќе
работи Здружението на новинари во првите шест месеци од новиот мандат,
со цел да се подигне и квалитетот на сите медиуми. Тоа значи дека
новинари, групи на новинари, сниматели или фоторепортери, па и самите
медиуми ќе можат да аплицираат за добивање пари за креирање на
квалитетна содржина, најави претседателот на Здружението на новинари на
Македонија, Младен Чадиковски и кандидат за нов мандат во разговор за
ЦИВИЛ медиа.

Чадиковски: Формирање на фонд за медиумски прЧадиковски: Формирање на фонд за медиумски пр……

-За овој Фонд парите би се обезбедиле од Буџетот на
Северна Македонија, иако во принцип не сакаме
државни финасии да се мешаат во новинарството, но
сепак ова се пари на граѓаните и ќе се користат за
интерес на граѓаните каква што е оваа наша идеја,
особено што ќе биде едно независно тело составено
од професионалци би биле евалуатори на она што ќе
доаѓа како квалитет за да овие проекти и овие пари
дојдат на вистинските места, бидејќи поентата не е
да се богатат сопствениците на медиумите, туку да
дојдат до оние кои ја креираат содржината, додаде
тој.

Став
Во санаториумот
на
будимпештанскиот
Фрицл

ОпштествоТеориј
Минатото расте,
иднината се
намалува

Сите статии

Вмро-Дпмне во
интензивна потрага по
бел коњ со гепек за
Груевски

Училиште
банкротирало зашто
купило книги за сите
одлични ученици

Вучиќ: Србија ќе
остане неутрална по
повод разводот на
Џони Деп и Амбер
Херд

Исповед

https://www.youtube.com/watch?v=EoyCL-qfpuY
https://okno.mk/taxonomy/term/818
https://okno.mk/taxonomy/term/40551
https://okno.mk/taxonomy/term/40947
https://okno.mk/node/95836
https://okno.mk/node/95836
https://okno.mk/node/95814
https://okno.mk/node/95814
https://okno.mk/statii
https://okno.mk/para_vesti
https://okno.mk/node/95637
https://okno.mk/node/93908
https://okno.mk/node/93434
https://okno.mk/para_foto
https://okno.mk/node/95820
https://okno.mk/node/95820
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Според Чадиковски состојбите во новинарството во земјава се комплексни
од повеќе аспекти, Македонија е мал пазар каде функционираат голем број
на медиуми и голем дел од тие медиуми секојдневно се борат на пазарот за
да опстанат, да понудат подобар производ, но тоа не секогаш е можно
бидејќи не секогаш дава сериозен развој во медиумската сфера. Тоа еден
проблем кој е наследен и не може за еден ден да се реши, но може да се
каже дека генерално состојбите во медиумите можат да се подобруваат од
неколку аспекти.

-Сега е едно друго време кога и слободата на говорот
но и на мислата беа нападнати, сега нема таков
директен напад врз слободата на говорот, но има
еден друг проблем тоа е финасиската зависност, од
каде работите може да се менуваат но мора да се
направат системски решенија. Токму затоа ние како
ЗНМ направивме неколку клучи работи како што е
Законот за клевета и навреда , кој веќе помина во
Собраинето каде казните за новинарите се намалија
и до пет пати. Казните беа преголеми, за новинар
сумата беше до 2000 евра, за уредник до 6000 евра и
околу 10.000 евра за медиумот, така што ова ја
релаксира слободата на новинарите, што не значи
дека не треба да се грижат за професионалните
стандарди, односно дасе пишуваат неточни
информации, напротив тоа е и новинарската основна
мисија, додаде Чадиковски.

Како што посочи тој вториот закон која ја помина првата фаза, а за еден
месец треба да помине и во Собранието е законот со кој нападите врз
новинарите ќе се сметаат како напад врз службени лица и ќе се гонат по
службена должност.

– Не се само физичките напади врз новинарите
проблем за медиумските работници. Тие се соочуваат
и со он-лајн напади, закани по живот, а навредите
спаѓаат во корпустот што овој Закон сега ќе го
опфати. Новинарите сега нема да треба да одат сами
да пријавуваат напади, туку Обвинителството по
службена должност да ги гони напаѓачите, вели
првиот човек на ЗНМ.

Вести (time.mk)
ПОЧИНА ЛЕГЕНДАРНИОТ
ГИТАРИСТ ЏЕФ БЕК Од
последици од бактериски
менингитис

КРАКЕНОТ НЕ Е ОПАСЕН, АМА
ПРЕДИЗВИКУВА ДРУГИ
ПРОБЛЕМИ Српскиот
епидемиолог Зоран
Радовановиќ открива сѐ за
новиот сој на коронавирусот

Скопјани лани се гушеле во
загаден воздух 119 дена,
Струмичани 133!

Османи: ОБСЕ треба да даде
резултати во тешки времиња

ВИДЕО: Локализиран пожар во
Сплит, гореше магацин со гуми

Илон Маск го собори светскиот
рекорд за најголема загуба на
лично богатство во историјата

Зелена читанка

Зелена читанка е
едукативна
публикација чии
содржини се лесно
разбирливи и даваат
широк спектар на
дополнителни
информации за
продлабочување на
знаењата од областа
на екологијата и
зелените политики.

 Преземи

Е-библиотека

https://okno.mk/taxonomy/term/23436
https://time.mk/c/cbd4bde344/pocina-legendarniot-gitarist-dzef-bek-od-posledici-od-bakteriski-meningitis.html
https://time.mk/c/86deceee42/krakenot-ne-e-opasen-ama-predizvikuva-drugi-problemi-srpskiot-epidemiolog-zoran-radovanovik-otkriva-s%D1%90-za-noviot-soj-na-koronavirusot.html
https://time.mk/c/bfba00406b/skopjani-lani-se-gusele-vo-zagaden-vozduh-119-dena-strumicani-133.html
https://time.mk/c/20113ddc94/osmani-obse-treba-da-dade-rezultati-vo-teski-vreminja.html
https://time.mk/c/399f213d44/video-lokaliziran-pozar-vo-split-gorese-magacin-so-gumi.html
https://time.mk/c/f9e708ee0b/ilon-mask-go-sobori-svetskiot-rekord-za-najgolema-zaguba-na-licno-bogatstvo-vo-istorijata.html
https://okno.mk/node/95171
https://okno.mk/node/95171
https://okno.mk/sites/default/files/green-reader-mk.pdf
https://okno.mk/node/4507
https://okno.mk/e_biblioteka
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Tweet Like 3

Општество
Парите јавни, интересот
нивни!

Општество / Свет
Дали сте за Ѝ„%“Y со
5@6<&ЖZ>Q? Да или не???

Општество / Теорија
Зошто медиумите остануваат
без публика и без доверба?

Општество / Став
Мачно е тоа

Тој додаде и дека треба да внимаваме како го негуваме професионалното
новинарство и во допистништвата, односно внатрешноста на земјата
бидејќи темите од локално и регионално занчење се од големо значење за
луѓето кои живеат надвор од Скопје.

-Постои многу простор за реформи во јавниот сервис
и во АВМУ. Бидејќи во политиката не може секогаш
да се најде заеднички јазик, затоа ните потпишавме
меморандум за обуки на новинарите, снимателите од
четирите програмски сервиси со цел да се подигне
квалитетот на содржините, а планирани се 40 обуки
годишно и за останатите медиуми. Никој не е роден
научен сите треба да учиме, се менуваат условите,
ако сакаме да креираме модерни содржини сите
треба да се вклучиме во процесот на учење, рече
Чадиковски.

Извор: ЦИВИЛ Медоиа

Разговараше: Соња Танескa

Камера и монтажа: Ариан Мехмети

медиуми / ЗНМ / Младен Чадиковски

Слични содржини

radio.spodeli.org

Канал 103  Дневна плеј-
листа: четврток (1/2) ~ Cate Le
Bon - Cry Me Old Trouble

Боли глава
Владимир Лукаш

Овде без проблем
можеш да шеташ со
пушка на рамо и да
убиваш кучиња
Македонија е држава во која ќе
те уапсат ако „на црно"
продаваш чај на пазар, но затоа
без проблем можеш да шеташ со
пушка на рамо и да убиваш
кучиња.

Кучето е најдобриот пријател на
човекот, човекот е најлошиот
непријател... на сè.

Владимир Лукаш, Фејсбук, 12.01.23.

Списание МАРГИНА #93

Списанието за
култура „Маргина“
#93 е број посветен
на сликовниците.

Книга

Најчитано 7 / 11

1. Коледарски еротски
народни песни

2. Автомеханичар на
психијатар

3. Кума држи говор на
свадба

4. Истото што и Исус

5. Биполарното
растројство и светот
на духовите

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fokno.mk%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&related=oknomk&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%2C%20%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%9D%D0%9C%20%7C%20okno.mk&url=https%3A%2F%2Fokno.mk%2Fnode%2F95360&via=oknomk
https://okno.mk/node/95268
https://okno.mk/node/95268
https://okno.mk/node/94800
https://okno.mk/node/94800
https://okno.mk/node/93784
https://okno.mk/node/93784
https://okno.mk/node/93135
https://okno.mk/node/93135
https://civilmedia.mk/chadikovski-formirane-na-fond-za-mediumski-produkti-eden-od-prioritetite-na-koi-ke-rabotime-vo-prvite-shest-mesetsi/
https://okno.mk/taxonomy/term/213
https://okno.mk/taxonomy/term/5380
https://okno.mk/taxonomy/term/46918
https://okno.mk/print/95360
http://radio.spodeli.org/kanal103/?play
https://okno.mk/boli_glava
https://okno.mk/taxonomy/term/22908
https://okno.mk/node/92161
https://okno.mk/node/92161
https://okno.mk/archive/poll/
https://okno.mk/kniga
https://okno.mk/node/43576
https://okno.mk/node/95785
https://okno.mk/node/95806
https://okno.mk/node/95754
https://okno.mk/node/95778
https://okno.mk/node/95791

