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ИЗВЕШТАЈ ОД АНАЛИЗАТА
на радио програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис МРТ

(3-9 октомври 2011 година)

Како и на телевизиските програмски сервиси, неделната анализа на радио сервисите на Македонската
радиотелевизија - Првата програма на Македонско радио – Радио Скопје, Македонско радио – Радио Два
и Македонско радио – Програма на етничките заедници е направена од аспект на исполнување на улогата
на јавен сервис. Бидејќи радиото и телевизијата не можат да се поистоветат како медиуми, логично е
мерилата за оценување на степенот на почитување на принципите на јавен радиодифузен сервис да не
бидат потполно исти за нив. Отсуството на слика, резултира со изоставување на дел од критериумите што
важат за телевизиските сервиси како сценаристички, режисерски ангажман и квалитативните аспекти
врзани со нив, споредба на сопствената со странска продукција во смисла на стандарди за квалитет,
жанровска разновидност, година на производство итн.

Клучни наоди

МР1 – Од еднонеделната анализа е евидентно дека Првиот програмски сервис на Македонското радио и
во 2011 година ја задржува својата определба да служи пред сè како информативен сервис на граѓаните
(66.19%), но се води сметка и за другите две функции: образовната (17.46%) и забавната (16.36%).
Соодносот на  медиумските функции е речиси ист како и во 2010 година. Едно деноноќие се чини малку за
сите говорни содржини кои ги нуди ова радио. Програмската понуда е доста разновидна поради тоа што
тежи кон задоволување на потребите и вкусовите на што повеќе сегменти од публиката. Речиси на секој
час се емитуваат кратки вести, но има и неколку временски и содржински пообемни изданија. Утрото е
резервирано за информативни појаси, со нагласок на вообичаените сервисни информации, јавувања на
дописниците за локалните случувања од внатрешноста на Македонија, сето тоа проследено со бројни
музички паузи. Триесетина минути по пладнето, најмладите можат да ги слушнат своите омилени
песнички, но и совети за добро однесување, занимливости од разни области, и по некоја радио драма. Во
часовите што следат, акцентот е на музичките содржини, со тоа што љубителите на културата, најновите
информации можат да ги слушнат во емисијата „Културна клучалка“ меѓу 13 и 14 часот. Некаде околу 17
часот повторно се засилува информативното темпо, а неговиот интензитет започнува да опаѓа по 22:30
часот кога започнува ноќната програма. Во зависност од водителот, слушателите можат да се опуштат со
забавни содржини, да научат нешто ново, или да го зголемат степенот на информираност. Доцните ноќни
часови редовно се резервирани за содржини од областа на културата/уметноста/класичната музика. Во
овој период се емитуваат програми што вообичаено не можат да се слушнат на друг радио сервис, барем
не во толкав обем и толку тематски разновидни. Дотолку повеќе е несоодветно времето на нивно
емитување и тие треба да се направат достапни на што побројна публика.
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Во споредба со 2010 година, забележан е благ пораст на рекламите. Значително е зголемено и
емитувањето „бесплатни соопштенија“. Најголем дел од овие најави не ги исполнуваат условите од
Законот да се емитуваат бесплатно.
Во поглед на исполнување на принципите на универзалност, разновидност, независност и посебност (и
квалитет) оценката генерално е позитивна, односно за Првата програма на Македонско радио – Радио
Скопје може да се каже дека во голем дел ја исполнува улогата на јавен сервис.

МР2 - Во анализираната недела, Втората програма на Македонско Радио покажува големи промени во
структурата на програмата, во споредба со резултатите од двете анализи во 2010 година. Изменет е
соодносот говор/музика – само 7.02% говор, за разлика од претходната година кога говорните содржини
биле застапени двојно повеќе. Бидејќи повеќе не се емитуваат вестите на Дојче Веле и на Би-Би-Си на
македонски јазик, информативната функција е намалена за околу 20%. Зголемен е процентот на програми
што исполнуваат забавна функција, додека оние со образовна функција воопшто не се застапени.
Во програмата доминира музиката, зголемен е бројот на идентификации на радиото, обемот на
промотивните најави, бројот на музички емисии, со што овој програмски сервис се профилира како медиум
кој забавува и е со карактеристики послични на комерцијалните медиуми отколку на јавен сервис.

Програма на јазиците на етничките заедници на Македонско радио: Анализата на еднонеделната
програма покажа дека овој програмски сервис во говорниот дел исполнува доминантно информативна
функција со 78,62%. Според застапеноста на програмите што ги исполнуваат другите две функции,
забавната функција зафаќа 14.49% , а образовната функција 6.88%, од говорниот дел.
За програмата може да се каже дека е жанровски разновидна и води сметка за потребите и интересите на
Албанците, Турците, Ромите, Власите, Србите и Бошњаците во земјата. Според одвоеното време
доминира програмата на албански јазик. Поради строго утврдените периоди на емитување на програмите
на различните етнички заедници, може да се констатира дека често дел од емисиите, имајќи ја предвид
нивната целна публика, се емитуваат во несоодветни термини.
Во претпладневните и попладневните часови, кога се емитуваат програмите на албански и на турски јазик,
реализирани најчесто со водител од студио и надополнети со информации од дописници, за програмата
може да се рече дека изобилува со информативни содржини, сервисни информации, информации за
случувањата во Република Македонија од областа на економијата, образованието, културата и друго.
Музиката се емитува меѓу информативните содржини.
Програмите на јазиците на другите, помали етнички заедници, секоја од нив со времетраење од по
половина час дневно, се целосно посветени на една тема. Краткиот период за емитување на програмите
на помалите етнички заедници е ограничувачки фактор тие да понудат поразновидни содржини. Преку
содржините на овој сервис, Македонско радио го одразува општествениот и културниот плурализам во
државата, што е важна карактеристика на еден јавен сервис и впрочем законска обврска на МРТ.
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Во полноќната програма која се емитува на албански јазик и трае сè до почетокот на утринската програма
се емитуваат исклучиво музички содржини.

Анализа на програмските сервиси

Прв програмски сервис (МР1)

Во првата седмица од месец октомври 2011 година, МР1 емитуваше 60 часа 24 минути и 5 секунди
говорни содржини, 98 часа 53 минути и 28 секунди музика, додека останатите 8 часа 42 минути и 20
секунди беа искористени за информирање на слушателите за терминот и темите на емисиите кои ќе се
емитуваат, за рекламни пораки, шпици, бесплатни соопштенија и за идентификација на радиото (Графички
приказ 1).

Гр. приказ 1: Структура на емитувана програма (МР1)
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Трендот на покажување интерес од огласувачите за слушателите на Радио Скопје, започнат во мај 2010
година, продолжува и во 2011 година. Регистрирани се рекламни пораки на мобилниот оператор ВИП; на
специјалната болница по хируршки болести Филип Втори и спот за зголемување на свесноста на граѓаните
за важноста на пописот на населението. Вкупното времетраење на рекламите е 1 час 4 минути и 50
секунди.
Уште поголем раст е забележан кај рекламите означени како „бесплатни соопштенија“, а всушност се
реклами за проектите и реформите на Владата на РМ и некои министерства - за едношалтерскиот систем
за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти – EXIM; Оглас за давање земјоделско
земјиште во државна сопственост под закуп; за Системот за меѓусебна размена на податоци меѓу
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институциите, „Едно семејство еден дом“ – за одговорно користење на визната либерализација; за
Проектот Катастар – електронски систем; повикот за пријавување работа на црно, зголемување на
судскиот буџет. За разлика од претходната година, кога во периодот од 25 до 31 јануари имало околу
триестина минути бесплатни соопштенија, а со анализата од 10 до 16 мај 2010 воопшто не се
регистрирани ваков тип соопштенија, во периодот од 3 до 9 октомври 2011, нивното времетраење е дури 2
часа 47 минути и 21 секунда.
Во текот на целата недела емитувано е бесплатно соопштение и од Македонската радиотелевизија со кое
се потсетуваат граѓаните навреме да ја платат радиодифузната такса.

Дека основната цел на МР1 е информирање на слушателите може да се види од соодносот на
медиумските функции што ги остваруваат поединечните емисии: оние со претежно информативна
функција сочинуваат 66.19%, додека забавната и образовната функција приближно подеднакво се
застапени: 16.36% за забавната, односно 17.46% за образовната (Графички приказ 2).
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Гр. приказ 2: Програмата на МР1 по функции

Информативна функција: На Првата програма на Македонско радио – Радио Скопје пет видови
програми (вести, инфо-сервис, информативна програма, информативно - забавна и програми од
уметност/култура) ја сочинуваат информативната функција. Најзастапени се дневните актуелно -
информативни емисии (вестите) со вкупно времетраење од 17 часа 35 минути и 38 секунди, потоа следува
информативната програма со 16 часа 17 минути и 18 секунди, додека со далеку помало времетраење се
програмите од уметност/култура – 3 часа 17 минути и 18 секунди, инфо-сервисот со 2 часа 4 минути и 39
секунди, а со најмало времетраење е информативно - забавната програма – 43 минути и 45 секунди
(Графички приказ 3).
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Гр. приказ 3: Структура на програмите со информативна функција емитувани на МР 1
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Куси информации за најновите случувања во земјата и во странство, слушателите кои се на
фреквенцијата на МР1 добиваат во вестите со траење од неколку минути кои се емитуваат речиси секој
час, а повеќе детали можат да се чујат во дневно – информативните изданија „Точно напладне“, во
„Пладневниот радиовесник“, „Прес 19“ и „Радио 22“. Оваа понуда е дополнета со вестите од студиото во
Бон на македонски јазик, односно од информативната редакција на Дојче Веле.

Мозаичниот утрински информативен појас започнува со „Добро утро Македонијо“. Оваа информативна
програма покрива доста широк спектар на настани, неодамнешни збиднувања или пак теми кои не се во
зенитот на својата актуелност, меѓутоа се значајни од аспект на секојдневното функционирање на
граѓаните. Од понеделник до петок, слушателите се во тек со прогнозата на временските (не)прилики,
состојбата на патиштата, бројот на случени сообраќајни незгоди и одвивање на сообраќајот,
астрономскиот календар, статистиката на сторени кривични дела. Радио дописниците го доловуваат
пулсот на Струмица, Битола, Ресен, Преспа, односно „Пулсот на Македонија“ преку истоимената рубрика.
Не изостануваат ниту информации за тековните настани, како што е пописот на населението. За таа цел,
емитувана е отворена контактна програма со раководителката на Секторот за социјална статистика во
Државниот завод за статистика, во која покрај информирањето за бројот на веќе попишаните станови и
домаќинства, начинот на кој се изведува пописот (легитимирање на попишувачот, видот на прашањата),
подготвеноста на попишувачите и нивната прифатеност од страна на домаќинствата, на слушателите им е
дадена можност да постават прашање доколку имаат дилеми или пак нејаснотии во врска со овој процес.
Опсегот на пласирани информации ги опфаќа случувањата и во други области – од активностите на
Коалицијата на младински организации „Сега“ со седиште во Прилеп за начините на превенција на
насилството, преку кампањата за подигнување на свеста за штетното влијание од искористените
расфрлани батерии до најновите успеси во карате спортот во Македонија.
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Не е изоставено ниту здравјето: во анализираната недела вниманието е на примената на васкуларниот
ултразвук и неговото значење во дијагностицирањето на срцевите заболувања, додека секој вторник за
приготвување здрав пијалок се консултира познавач на билки.

„Минути за земјоделците“ е специјализирана информативна програма за овој сегмент од публиката.
Речиси секојдневно по неколку минути се советуваат земјоделците за практични прашања - за
преработките од грозје, како да се обезбеди поголема лактација на кравите, како да се заштитат
градинарските култури. И временски и содржајно, на земјоделците повеќе внимание им се посветува во
недела кога во триесетина минути се обработуваат повеќе прашања - локалниот развој на руралните
средини, спроведувањето на политиките за земјоделски и рурален развој, користење на средствата од
Европската унија и субвенциите од Владата, потребата од органски производи, мерките за стимулирање,
развој и потребата за инвестиции во сточарството, развојот на еко туризмот во Македонија.

Програмските појаси „Слушајте радио“ и „Радио Спектар“ се наменети за пошироката публика. Сочинети
од разнородни новинарски прилози и по некое интервју, во нив се третираат актуелни општествено-
политички случувања. Па така, медиумски се покриени различни тековни настани: Трибината за
безбедноста и улогата на македонската полиција во општествениот развој на Република Македонија, по
повод јубилејот 20 години независна и самостојна Македонија; тркалезната маса за Инфраструктура,
развој, енергетика; дводневниот министерски форум за правда и внатрешни работи  ЕУ – Западен Балкан
во Охрид; евроинтеграциските процеси на Македонија – интервју со поранешниот министер за надворешна
работи Антонио Милошоски; успехот на Владата во привлекување на странски инвестиции, говори
директорот на Агенцијата за странски инвестиции, потоа емитуван е разговор со еден од авторите на
книгата „Лустрација во РМ“; пренесени се мислењата на еден универзитетски професор и министерот за
информатичко општество за судбината на интернетот и електронските комуникации во Република
Македонија; информирано е за отворањето на 18-тата интернационална Кичевска културна колонија што
се одржува во Кичевско.

Локалните специфичности се опфатени во емисијата „Чекориме заедно“ чија тематика на 7 октомври беше
Карта на Македонија – единици на локална самоуправа при што е емитуван разговор со градоначалникот
на Ростуше за проектите на општината, туризмот и други теми од значење за општината.

Информативната програма на Македонско радио 1 – Радио Скопје води сметка и за културните потреби на
своите слушатели. Така, во „Боите на Македонија“, честопати реализирана по принципот водител –
соговорник/гостин во студио, направен е обид да се отслика македонското културно виножито – од
занаетчиството во старата скопска чаршија, изработката на македонски ракотворби, преку современите
форми на уметничко изразување – цртањето стрипови до претставување на театарски репертоари.
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Преглед на културните случувања во текот на денот и неделата, односно повеќе информации за
репертоарите на театрите, изведбите на Македонската филхармонија и Македонската опера, добитниците
на наградите за најдобра поема, планираните поетски читања, отворањето изложби, новости на ликовната
сцена, оние кои ја следат оваа фреквенција можат да добијат во емисијата „Културна клучалка“.

Информирањето за културата, распослана надвор од нашите граници, односно меѓукултурното разбирање
со луѓето од срцето на Европа се остварува преку преземање на информативната програма на радио
Дојче Веле на македонски јазик. Петнаесетминутните магазини од областа на екологијата, германската
култура и стрип уметноста во Македонија, економијата и неодминливата тема во последните две години –
спас на еврото, образованието, поточно споредбата на студентскиот живот на германските и македонските
студенти, можат да се проследат од понеделник до петок, со почеток во 16 и 30 часот.

Поради спецификите на радиото како медиум, понекогаш е невозможно да се направи класификација на
одредена емисија во целост, односно еден дел од истата емисија може да се категоризира како
информативна, а друг дел како образовна од областа на култура и уметност. Таков пример е емисијата
„Панта Реи“. Оваа емисија е наменета за слепите лица и во неа се зборува за говорната програма Фис за
слепи лица. Емитувано е кратко интервју со Драган Миличиќ, слеп информатичар кој го развил софтверот
за споменатата програма. Се говори за номинацијата на слепи лица за пратеници во Европскиот
парламент, потпишувањето на европската Декларација за борба против дискриминација на слепите лица –
означување на производите со Брајово писмо и слично.

Едукативна функција: Нешто помалку од 11 часа се за програмите со образовна функција. Од нив,
најмногу време е одвоено за програмите со едукативен предзнак од областа на културата/уметноста (5
часа 17 минути и 20 секунди) и за документарната програма (4 часа 5 минути и 49 секунди), додека за
останатите две програми се одвоени по околу триесетина минути – 36 минути и 16 секунди за образовната
програма и 33 минути и 12 секунди за образовно - забавната програма (Графички приказ 4).
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Гр. приказ 4: Структура на програмите со образовна функција емитувани на МР1

Образовна, 5.73%
Образовно-забавна,

5.25%

Умет./кул./хум. науки,
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Документарна програма,
38.86%

Времетраењето на поединечните видови програми со образовна функција е речиси идентично со она од
јануари 2010 година, односно малку поголемо од мај 2010. Повеќето од овие програми, се одликуваат со
медиумски помалку експлоатирани, но не и помалку атрактивни теми за слушателите, со сериозен и
продлабочен пристап во нивната обработка. Целта на документарните програми не е постигнување високи
рејтинзи и остварување рекламен профит и служат за задоволување на „гладтта“ на публиката за
неискомерцијализирани содржини. Дотолку емитувањето на квалитетни документарни содржини во
„глувите“ ноќни часови станува уште понеоправдано. Ваков вид програми се „Хоризонти“, и некои изданија
на „Историски фокус“ и  „Од нашиот незаборав“.

„Хоризонти“, обично започнува еден час по полноќ и секое нејзино издание, според темата е целосно
независно од претходното. Во првото издание се говори за книгата на Еван Колман за авганистанското
искушение на Ал каеда, за џихадот, муџахедините, ширењето на исламот. Православното учење и
јудаизмот се опфатени веќе во следното издание кога е обработен трактатот на д-р Татјана Стојановска,
професор по социологија на религии – моралните вредности на јудаизмот, односно размислувањата на
отец Родеон Петроградски за астрологијата и магијата во светлината на православното учење. Другите
две изданија се во сосема поинаков правец: имено изданието насловено како „Перспектива“ е посветено
на есејот на Итало Калвино за брзината, додека во „Цивилизациски вредности“ слушателите можат да го
проследат есејот на д-р Софија Грандаковска за народниот вез како глобален семиотички знак. Меѓу
говорните содржини, слушателите можат да уживаат во звуците на класичната музика како квинтетот за
пијано на Антонин Дворжак, симфонијата бр. 8 од Антон Брукнер, концертот за виолина и оркестар од
Едвард Хелгар.

„Историскиот фокус“ е ставен на животописот и биографијата на кулурно-просветниот деец од 1-та
половина на 20 -ти век Ѓорѓи Киселинов, за што повод е 50-годишнината од неговата смрт и на



9

случувањата пред и по 1941-година, како потсетување на важните историски моменти во светло на
празникот 11 Октомври.

Чувар од паѓањето во заборав на важни личности од македонската историја е емисијата „Од нашиот
незаборав“. Едно издание е посветено на музичкото творештво создавано во поблиското минато, во текот
на изградбата на современата македонска држава. Овојпат за композиторот, диригент, музички педагог и
писател Тома Прошев по повод 2 годишнини: 80 години од раѓањето и 15 години од неговата смрт. Гостин
во емисијата е Марко Коловски.
Другото издание е посветено на преносот на посмртните останки на идеологот и предводникот на
македонската револуционерна борба Гоце Делчев, по повод 65 годишнината од настанот.

Потребата на своите слушатели да им ги откријат трагите што во текот на животот се оставаат зад себе,
во моментот на чекорењето, свој одраз наоѓа во емисијата „Траги во времето“. Гостин е инженер агроном
Живко Поповски Цветин, номиниран кандидат за Нобеловата награда за мир за 2009 година.
Номинацијата му ја носи мисијата „Цвеќе на мирот“, која е материјализација на добрата мисла и добрата
идеја, преку подарување слики (околу 30 илјади) на институции и индивидуи.

Документарната нишка доминира и во кусите содржини како „Верски календар“ кој служи како потсетник за
важните верски празници и настани; „Деновиве пред години“ која редовно потсетува на личностите и
настаните што ја одбележале македонската и светската историја, а што се случиле на ист ден, како и
денот на емитување на кратката документарна рубрика. Овој жанр е избран и за запознавање на
културното богатство и разновидноста на Македонија. Во „Македонија, моја Македонија“ се зборува за
убавините на Охрид, православните и исламските споменици, народните носии во Јужна Македонија
(Грција), носиите во горниот Вардар и кај Мијаците.
Кратки поуки од верски аспект, односно мудри мисли што ќе го поттикнат на размислување оној којшто ги
слуша се емитуваат во „Верски поуки“ и „Бисери на мудроста“.

Покрај документарните, емитувана е и образовната емисија „Ехо од вселената“. Сознанијата, мистериите
за видовите галаксии, галактичките јата, вкрстувањето галактички патеки досегаат до домовите, по
принципот водител - соговорник (од скопското астрономско друштво).
Едукативен предзнак, но овојпат од областа на уметноста/културата имаат „Беседа со пријателот“, „Панта
Реи“, „Играј со мене до крајот на љубовта“ и „Концертен салон“.
Во вид на интервју, посебно подготвената реч е за многуслојното творештво на македонскиот поет, есеист
и критичар од демирхисарско, Раде Силјан. Извадоци од поезијата на Силјан се брануваат во утринските
часови што одминуваат, придружени со музички звуци кои на моменти го засилуваат изговореното.
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Начинот на покажување на љубовта преку поезијата на босанскиот поет Сетко Аврам е тема на еден дел
од емисијата „Панта Реи“. Љубовта е тема водилка и низ емисијата „Играј со мене до крајот на љубовта“.
Во радискиот „Концертен салон“ можат да се слушнат репродукции од снимките што Македонската
радиотелевизија ги прави на фестивалски концерти или пак од редовните концертни и оперски сезони во
државава - концерт за пијано и оркестар, опус  84 од Властимир Николовски, изведба на симфонијата 5 во
е-мол, опус 64 од Петар Илич Чајковски. Музичките содржини се проследени со краток осврт на историјата
на Македонската филхармонија и снимка од програмата на пијанистката Елена Мисиркова со која е
одбележана годишницата на Македонската филхармонија во 2009.

За најмладите слушатели емитувани се две емисии: едната секојдневно –„Детско катче“ и втората,
„Шарена емисија“ за време на викендот. Образовниот предзнак не е доминантен, но е присутен, и во
ситуација кога ваквите програми, со мали исклучоци, се крајно неатрактивни за комерцијалните медиуми,
за поздравување е напорот на овој програмски сервис секојдневно да емитува содржини за деца. „Детско
катче“ овозможува да се научи нешто ново или да се повтори веќе наученото (пр. за грмотевиците,
божилакот, значењето и користа од гимнастиката), а воедно и ги советува децата како убаво да се
однесуваат. За таа цел се читаат пораки од книгата Бон тон на Наум Попески. Совети за убаво
однесување има и во „Шарена емисија“, а збогатена е и со други содржини, на пример од светот на
животните, чувањето на домашни миленичиња, потеклото и значењето на играчките итн. Составен дел на
емисиите се и кратка радио драма: „Патувањата на џуџето Мирко“ емитувана во „Детско катче“, односно
„Семафорот и куклата Марга“ во „Шарена емисија“. За да се задржи детското внимание, меѓу говорните
содржини се емитуваат детски песнички.

Забавна функција: За разонода на слушателите, емитувани се 9 часа 52 минути и 50 секунди или 16.36%
од вкупната програма, што значи речиси и да нема промена во бројките, споредено со анализите во 2010
година. Најзастапена е програмата, што според Одлуката за класификација на видовите и на подвидовите
програми на Советот за радиодифузија, се класифицира како забавна програма – 3 часа 42 минути и 34
секунди. Следува играната програма со 2 часа 19 минути и 48 секунди, музичката со 2 часа 9 минути и 32
секунди, забавно - информативната со 1 час 18 минути и 31 секунда, програмите од областа на
уметност/култура со 13 минути и 14 секунди и спортската програма со 9 минути и 11 секунди (Графички
приказ 5).
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Гр. приказ 5: Структура на програмите со забавна функција емитувани на МР1
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Напомената за тешкотиите при класифицирањето поради спецификите на радиото особено важи за
програмите со забавна функција. Токму овие програми доста често се состојат од различни делови кои
различно се класифицираат, бидејќи се различни по тема или по начин на обработка.

Ноќната програма обично започнува околу 22:30 и трае до првите часови по полноќ, односно до
започнувањето на културните рубрики. Во зависност од преференциите на водителот, изборот на теми е
најразновиден. Така, во емисијата во која гостува астрологот Зоран Крстевски темата е астрологијата
генерално, вечно неодговорените  прашања за кармата и судбината или општествено горливите прашања
како етиката и моралот, комерцијализацијата на духот и материјализмот. Понатаму, емитувана е
новинарска разгледница од Њујорк или пак, се говори за средба со непознатото, односно со други тела
како духови, со божествената енергија. Друг ден, пак, инспириран од дождливата вечер, водителот и дава
меланхоличен призвук на програмата за љубителите на ноќта.

Емитувани се неколку радио драми: три од нив црпат инспирација од богатата ризница на македонското
раскажувачко народно творештво: „Дрварчето и змијата“, „Парите во самарот“, „Итриот и завидливиот“.
Емитувана е радио-адаптација на расказот „Ѓаволот на Јулахунскиот мост“ од авторот Абиосе Нико и
радио драмата за деца „Мелница за кафе“, чиј автор е Константин Галчински од Полска.
На брановите на Македонско радио, по речиси едногодишна пауза, се врати култната сатирична емисија
„Хихириху“, со препознатливото исмејување на секојдневието.

За време на викендот, емитувана е спортската емисија „Спорт, музика, спорт“ главно посветена на
прволигашкиот фудбал, поразот на македонските репрезентативци од Ерменија, настапот на македонските
ракометни екипи на меѓународната спортска сцена, но и сè она што е актуелно во меѓународниот спорт.
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Евидентирани се повеќе музички емисии. Заедничко обележје за повеќето од нив е концепциски
минималниот ангажман на водителот/водителката, при што неговата/нејзината улога се сведува на краток
вовед/кус разговор за нечие музичко творештво, или пак, тој/таа зборовно го означува преминот од една
до друга музичка нумера. Се промовираат млади интерпретатори на нашата естрада – „Музички
трендови“, се разговара со веќе афирмирани музички имиња – во „Фолк трендови“ се претставени
музичките опуси на Ибуш Ибраимовски и Драган Даутовски; се потсетува на  богатото музичко творештво
на композиторот Глигор Смокварски (дел од балетот Болен Дојчин, Рапсодијата бр.1, композицијата
Стихија) во „Од македонското музичко творештво“; се гласа за музички нумери во „Фолк топ 10“;
фолклорните звуци како грст традиционални напеви во интерпретација на Орде Ристевски се вплотени во
насловот „ Песни на мојата душа“. Зборови нежни, љубовни за копнежот на момчешката душа кон момата
се опеани во „Песна нишани“. На едно друго време и друг  животен ритам потсетуваат „Песните на една
младост“. Во утринскиот филмски блок, љубителите на филмови имаат можност да ги слушнат
композициите од  филмови како Последниот мохиканец, Тројцата мускетари, Петар пан, Додека си жив,
Остин Пауерс, Пепелашка, Троја, Храбро срце. За оние со поинаков музички вкус, емитувана е
трубадурска музика од 13,14 и 15 век , со потекло од Југоисточна Франција.

Вкупно, емитувани се 98 часа 51 минута и 17 секунди, жанровски разновидна музика. Најатрактивна се
чини дека е поп музиката (46:39:03), следува класичната (19:05:55), па традиционалната (12:10:55),
новосоздадената народна музика (09:10:58), џез (04:02:11), рок (03:45:28), етно (02:11:51), блуз (00:56:09) и
електронска/техно музика (00:49:17) (Графички приказ 6).

Гр.приказ 6: Структура на емитуваната музика на МР1 по жанр
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Најголем дел од емитуваната вокално-инструментална музика е на македонски јазик (45:52:35). Со
поголемо времетраење е музиката на англиски јазик (19:49:05), додека за музиката на другите јазици е
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одвоено помалку време: на италијански јазик 1 час 34 минути и 37 секунди, на француски јазик 1 час 31
минута и 38 секунди,  на шпански 38 минути и 22 секунди, на повеќе јазици 15 минути и 56 секунди, на
хрватски 14 минути и 14 секунди, на српски 12 минути и 35 секунди, на германски 10 минути и 52 секунди,
албански 8 минути и 40 секунди, португалски 7 минути и 46 секунди, ромски 5 минути и 50 секунди и на
руски 3 минути и 10 секунди (Графички приказ 7).

Гр.приказ 7: Структура на емитуваната вокално-инструментална музика по јазик

0.20%
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Почитување на принципите за јавен радиодифузен сервис

Во поглед на почитувањето на принципите за јавен сервис, за Првата програма на Македонското радио -
Радио Скопје може да се каже дека генерално ја исполнува улогата на јавен сервис или, оценките за секој
принцип поединечно се следниве: МР1 има програми наменети за различни сегменти на публиката
(земјоделци, деца, слепи лица, љубители на македонска народна музика и др.), и поголемиот дел од нив
се распоредени во соодветен термин. Исклучок се програмите од областа на културата/уметноста, кои
најчесто се емитуваат во доцните ноќни часови, поради што е и заклучокот дека првиот програмски радио
сервис е генерално, но не и целосно универзално достапен.
Жанровски, програмската понуда е разновидна. Сервисот ги исполнува сите три медиумски функции, со
тоа што е доминантна информативната функција. Во рамките на секоја од функциите, застапени се повеќе
видови програми: актуелно-информативни програми, специјализирани информативни програми, инфо
сервис, информативни програми од областа на културата/уметноста; документарни, образовно-забавни
програми, образовни програми од областа на културата/уметноста; забавно-информативни програми,
општо забавни, играна програма – радио драми, забавни програми од областа на културата. Во целина,
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програмите задираат во различни области, од вообичаените сервисни информации, најновите домашни и
странски настани, практични совети за земјоделците, поучни програми за деца, нудат продлабочен
пристап во обработката, особено програмите од областа на културата и уметноста, задоволуваат различни
музички вкусови, или едноставно ги разонодуваат слушателите.
Најпрецизен показател за независноста на еден програмски сервис е политичкиот плурализам во вестите,
односно степенот на користење на различни компетентни извори и застапеноста на разнородни мислења
во нив. Овој вид анализа не обезбедува такви податоци и затоа не може да се извлече веродостојна
оценка од аспект на независноста. Она што може да се констатира со оваа анализа е дека Радио Скопје
низ целото деноноќие емитува информации за најактуелните дневни настани или за настани чијшто датум
на случување е различен од оној на информирање за нив, но кои не изгубиле од својата актуелност или
атрактивност. Меѓутоа, во анализираната недела не е забележано емитување на дебатни емисии ниту се
емитувани други форми на информативни програми во кои можат да се чујат спротивставени гледишта. Во
овој контекст треба да се потенцира дека Препораката на Советот на Европа за улогата на јавниот
медиумски сервис во информациското општество од 2007 година е дека јавниот сервис не треба да
обезбедува само квалитетна содржина туку треба да биде и форум за јавна дебата, отворен за различни
идеи и убедувања во општеството.
Друг аспект на независноста е фаворизирање жанрови од комерцијални побуди. Тоа не е случај со Радио
Скопје, бидејќи на неговата фреквенција се емитуваат содржини кои не можат да се чујат на брановите на
комерцијалните радија.
Прашањето за посебноста (и квалитетот) може да се гледа само во позитивен контекст. Во голем дел од
емисиите се забележува конкретен новинарски/водителски ангажман, обид не само програмата да побуди
интерес кај слушателот, туку и тој да се задржи на истата фреквенција. Посебно обележје на Радио Скопје
му даваат програмите од областа на културата и уметноста – не само нивниот обем туку и начинот на
нивната обработка и враќањето на култниот хумористичен серијал Хихириху на брановите на овој
програмски сервис.

Втор програмски сервис (МР2)

Во периодот од 3 до 9 октомври 2011 година, на Македонско радио – Радио 2 емитувани се вкупно 168
часа програма. Сознанијата за исполнувањето на законските обврски и карактеристиките на програмата се
добиени од нешто повеќе од 155 часа програмски содржини (музика и говор), додека останатите речиси 13
часа отпаѓаат на програмските сегменти: реклами (41 минута и 42 секунди), промотивни најави (8 часа 20
минути и 2 секунди), најавни/одјавни шпици (7 минути и 5 секунди), бесплатни соопштенија (12 минути и 12
секунди) и идентификација на радиото (3 часа 24 минути и 20 секунди) (Графички приказ 8).
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Гр. приказ 8: Структура на емитувана програма (МР2)
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Во споредба со 2010 година, има драстично намалување на говорните содржини. Така, во јануари 2010
говорот е застапен со 14.54%, во мај истата година со 15.46%, а во октомври 2011 година со 7.02%
(Графички приказ 9).

14.54% 15.46%

7.02%

Јануари 2010 Мај 2010 Октомври 2011

Гр. приказ 9: Споредбена застапеност на говорни содржини на МР2 - 2010/2011

Преполовувањето на говорот најмногу се должи на зголемениот обем музички спотови, потоа на
промотивните најави, поголемата зачестеност на идентификациите на радиото. Промотивните најави
траат дури 8 часа 20 минути и 2 секунди, за разлика од 2010 година - 30 минути во јануари, односно 26
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минути во мај. Ваквиот пораст се должи, пред се, на промените во формата на промотивните најави за
музичките топ листи. Имено, составен дел на најавите се дел од музичките нумери од топ листите.
За разлика од претходната година кога немало ниту една реклама, во 2011 година, во анализираниот
период, евидентирани се рекламни пораки на мобилниот оператор Т-мобиле и реклама за попис на
населението.
Отстапување од тенденцијата на зголемување на обемот на програмските сегменти има кај бесплатните
соопштенија – 12 минути во 2011 година, наспроти 17 минути во јануари 2010 година и кај
најавните/одјавни шпици – само 7 минути во анализираната недела наспроти 3 часа и 10 минути во
јануари 2010 година, односно 2 часа и 30 минути во мај 2010 година. Емитувана е само една бесплатна
реклама и тоа за Системот за идентификација на земјишни парцели во Република Македонија.

Што се однесува до медиумските функции, емитуваните програмски содржини исполнуваат две од нив:
забавна (57.06%) и информативна (42.94%). Процентот на информативната функција е за 20% помал, за
разлика од 2010 година кога програмите со оваа функција зафаќаат 57.82%, а во мај 53.14% (Графички
приказ 10).

Гр. приказ 10: Програмата на МР2 по функции

Информативна,
42.94%

Забавна, 57.06%

Забавна функција: Оваа функција ја исполнуваат три вида програми – забавна (3 часа 49 минути и 3
секунди), забавно – информативна (1 час 47 минути и 44 секунди) и спортска програма (1 час 7 минути и 7
секунди) (Графички приказ 11). Нивното времетраење е поголемо отколку во 2010 година кога
застапеноста е 41.77% (јануари), односно 44.79% (мај).
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Гр. приказ 11: Структура на програмите со забавна функција емитувани на МР2
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Забавната програма изобилува со музички емисии, кои не само што ги следат трендовите на македонската
и на светската музичка сцена, туку и ги потсетуваат слушателите на хитовите од едни други минати
времиња.

Секој работен ден, со почеток во 12 часот се емитува емисијата „Точно напладне“. Во неа се пласираат
информации за најактуелните настани на македонската музичка сцена, проследени со најновите песни од
македонската музичка сцена.

Во „Заборави ако можеш“ секојдневно се прави музички избор од поп и рок правците од минатиот век,
надополнет со кратки појаснувања од водителот.

“Рок подиум“ е музичка емисија составена од актуелни албуми и сингл нумери од светската рок
продукција. Се емитува секој понеделник од 19 до 20 часот, а во среда во истиот термин се прави преглед
на американската топ листа.

“Албатрос” е авторска емисија за евергрин музика, составена од евергрин музички записи и информации
за изведувачите.

Најактуелните домашни хитови се претставени во “Мак топ 10”. Хитовите од американската и британската
топ листа, слушателите на МР2 можат да ги чујат во „Фаворити на македонското радио, ”Британски топ 5 ,
”Air play листа” и ”Европски топ 5” .



18

Најпопуларните песни од пред дваесетина години можат да се слушнат премиерно, секоја среда во 11
часот и 30 минути во “Retro flesh back“. Емисијата се репризира истиот ден, во 17 и 30 часот и еднаш за
викенд.

Поп и рок музиката на англиски јазик доминираат во “Диско селектор”.

Секоја сабота и недела во 9 часот наутро започнува емисијата ”Будење со радио 2”. Во сабота е
реализирано интервју со Маја Саздановска за последниот нејзин музички ангажман во соработка со „ДНК“.
Во неделата, слушателите имаа можност да се запознаат со почетоците и развојот на кариерата на Ристо
Колев – Рики, инструменталист на труба.

Најновите вести, информации и резултати од меѓународната спортска сцена се содржани во емисијата
“Time out”, посветена на спортот.

Информативна функција: Вкупната програма со информативен предзнак ја сочинуваат 5 видови
програми (вести, информативна, информативно - забавна, инфо-сервис и програми од уметноста и
културата). Најзастапени се програмите од областа на уметноста и културата со времетраење од 1 час 50
минути и 38 секунди, информативната програма со 1 час 8 минути и 47 секунди, инфо - сервисот со 57
минути и 21 секунда и информативно - забавната со 54 минути и 13 секунди. Најмалку време е одвоено за
вестите кои во текот на целата седмица се застапени со само 12 минути и 56 секунди (Графички приказ
12). За споредба, во јануари 2010 емитувани се 10 часа и 57 минути вести, а во мај 10 часа и 17 минути.
Ваквиот пад се должи на промени во уредувачката политика на програмскиот сервис и на одлуката повеќе
да не се емитуваат вестите од Редакциите на Дојче Веле и укинувањето на програмскиот сервис на Би-Би-
Си1, на македонски јазик. Се емитуваат сопствени, куси вести со времетраење од по две минути, во
емисиите „Будење со тик так”, ”Ритамот на денот” и “Точно на пладне”.

1 На крајот на јануари 2011 година, Управата на Би-Би-Си, одлучи да ја укине секцијата на македонски јазик.
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Гр. приказ 12: Структура на програмите со информативна функција емитувани на
МР2

Вести, 4.26%

Информативно -
забавна, 17.84%

Информативна
програма, 22.63%

Инфо - сервис,
18.87%

Умет./кул./хум.
науки, 36.40%

Информативните содржини на Македонско радио 2 се состојат од актуелни настани од областа на
економијата, уметноста, културата, хуманистичките науки и др. кои се  емитуваат како новинарски прилози,
сервисни информации, преглед на дневните весници, а некои од нив се препознатливи и по водителскиот
ангажман.

Првата утринска блок програма “Будење со тик так” стартува секој работен ден од 7 часот наутро и трае до
8:30 часот. Оваа информативно - забавна емисија на слушателите им нуди информации за временска
прогноза, состојба на патиштата, информации за домашните актуелни економски и политички настани.

По неа, следува уште една информативно - забавна емисија насловена ”Ритамот на денот”. Во неа,
водителката ги презентира најновите информации, занимливости, вести и настани на денот.

Домашните и светски филмски новости се презентирани во авторската емисија ”Филм”. Изборот на
домашните актуелности беше на филмовите “Мајки” во режија на Милчо Манчевски кој ќе биде прикажан
на 27-то издание на Меѓународниот филмски фестивал во Варшава, избирањето на македонскиот
кандидат “Панкот не е мртов” за престижната филмска награда Оскар, одржувањето на
интернационалниот фестивал на филмска камера “Браќа Манаки”.

На културните настани е посветена емисијата ”Културен информатор” која се емитува секој работен ден од
18 до 18:30 часот и во неа се пласираат информации за манифестации, фестивали, концерти од
домашната и светската културна сцена.
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“Пред рекорд” се емитува секоја сабота, премиерно од 17 до 18 часот, додека во недела во истиот термин
се емитува репризното издание. Водителката се навраќа на културните и музички настани од 80-те години
на минатиот век - документарни филмови, театарски претстави, фестивали.

Дел од викенд програмата е информативно - забавната емисија “Викенд дружење” во која на слушателите
им се нудат сервисни информации, но и информации со забавен карактер, придружени со музички нумери
од македонската и англиската поп сцена.

Емитувана музика: Кај Радио 2 музиката е разновидна, но најголем дел е поп музика, дури 118 часа 12
минути и 8 секунди, потоа следува рок музиката со 23 часа 37 минути и 17 секунди, додека за другите
музички жанрови е отстапено значително помалку време: 27 минути и 27 секунди за џез музика, 25 минути
и 12 секунди за новосоздадена народна музика, 14 минути и 13 секунди за електронска/техно музика, 11
минути и 6 секунди за блуз, и само 3 минути и 43 секунди за традиционална музика (Графички приказ 13).

0.13%
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0.05%

0.29%

82.51%16.49%
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Поп

Рок
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Гр.приказ 13: Структура на емитуваната музика на МР2 по жанр

Иако има намалување во споредба со 2010 година, сè уште доминира музиката на англиски јазик - 63.39%
наспроти 77.7% во јануари, односно 80.58% во мај, претходната година. Од друга страна, музиката на
македонски јазик бележи позитивен тренд - 34.07% наспроти 11.6% во јануари 2010 година, односно
16.26% во мај 2010 година. Најчесто, музиката на македонски јазик се емитува во ноќните часови, а според
жанрот доминира поп музиката. За традиционалната народна и новосоздадена народна музика е отстапен
многу мал простор. Иако двојно е зголемен процентот на музиката на македонски јазик, МР2, не успева да
ја исполни законската обврска за најмалку 45% вокално-инструментална музика на македонски јазик
дневно.
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Музиката на други јазици е помалку застапена: музички намери на шпански јазик се емитувани со
времетраење од 1 час 39 минути и 59 секунди, на француски јазик 41 минута и 32 секунди, на српски 40
минути и 58 секунди, 18 минути и 39 секунди на италијански јазик, и по неполни 4 минути за музиката на
арапски, германски, индиски јазик, односно 3 минути и 12 секунди за музика на повеќе јазици (Графички
приказ 14).

Гр.приказ 14: Структура на емитуваната вокално-инструментална музика на МР2 по
јазик
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Почитување на принципите за јавен радиодифузен сервис

Доколку Втората програма на Македонското радио се гледа како засебен програмски сервис, многу е
тешко да се оцени дали ја исполнува улогата на јавен сервис. Програмските содржини емитувани на
неговата фреквенција исполнуваат две функции: забавна и информативна, со тоа што забавната функција
е позастапена. Забавните содржини не се многу жанровски разновидни, со оглед на тоа што се емитувани
само  три вида програми: забавна, забавно-информативна и спортска. Од нив, најголем впечаток оставаат
“Диско селектор” и “Заборави ако можеш”, карактеристични и по водителскиот ангажман како нивно
своевидно обележје. Овие две емисии продолжуваат да бидат белег на културата на слушање радио.
Имено, иако во македонскиот етер постојат голем број радио станици на чии бранови доминираат музички
програми, недостасуваат ваков вид емисии што ќе бидат авторски осмислени.

Информативната програма е малку поразновидна. Зависно од периодот во кој се емитуваат,
информациите во нив се различни – сервисни информации, актуелни настани, занимливости, културни
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настани. За одбележување е што времетраењето на вестите е незначително - неполни 13 минути во текот
на цела недела.

Сумирано, нема емисии за конкретни целни групи, доминира музиката, има многу мал обем на говор,
програмските содржини не се многу разновидни, вести речиси и да нема, а нема ниту информативни
програми кои би обезбедиле форум за јавни дебати, а со исклучок на две –три емисии речиси и да нема
емисии по кои е препознатлив овој сервис. Имајќи го предвид сево ова, не може да се зборува за принципи
на јавен сервис. Доколку се третира како комплементарен сервис на Првата програма на Македонското
радио, повторно впечатокот не е позитивен. Од една страна, имаме сервис (МР1) кој е пренатрупан со
програмски содржини, поради што дел од нив се емитуваат во многу несоодветен термин, а од друга
страна има сервис (МР2) кој има простор, но наместо да биде комплементарен на првиот тежнее кон
карактеристики на комерцијален медиум, односно се профилира како музичко радио.

Програма на јазиците на етничките заедници

Од вкупната неделна програма (168 часа) емитувана во првата седмица од месец октомври 2011 година
на програмскиот сервис наменет за етничките заедници на Македонското радио, најголем дел е отстапен
за програмата на албански јазик, вкупно 119 часа и осум минути. Програмата на албански јазик е
реализирана во три програмски појаси (утрински, попладневен и ноќен). Помеѓу програмските појаси на
албански јазик, сместени се програмите на турски јазик, секојдневно во периодот од 10:30 до 15:30 часот и
на помалите етнички заедници (на ромски, влашки, српски и бошњачки јазик), кои траат по половина час за
секоја етничка заедница одделно, а се емитуваат во периодот од 18:30 до 20:30 часот. Во анализираната
недела вкупниот обем на емитуваната програма на турски јазик беше 34 часа и 50 минути.
Утринската програма на албански јазик започнува со програмскиот појас насловен „Отворена програма",
секој ден од 06:00 до 10:30 часот. Станува збор за програма реализирана во живо, со водител во студио,
во чиишто рамки се емитуваат рубрики и емисии, различни по теми. Во состав на утринската програма се
емитуваат информативните емисии „Економија“ и „Отворен микрофон“, емисијата од културата „Профил“,
детската образовна програма „Од цвет до цвет“, како и рубриката со забавен предзнак „Гостин на радио
Скопје“, посветена на албанскиот рок, каде гостува групата „Гласис“. Преостанатото време од утринската
програма изобилува со сервисни информации (временска прогноза, состојба на патиштата), информации
за културни случувања, а често водителите на програмата во просторот меѓу емисиите и рубриките ги
донесуваат главните наслови од дневните весници. Време секако е отстапено и за музиката, а во овој
програмски блок доминираат народните и забавните музички нумери на албански јазик.
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Составен дел на утринската програма е и дневно-информативната емисија на Дојче Веле – програма на
албански јазик. Вестите од Дојче Веле се реемитуваат седум пати неделно во 08:30 часот.
Во попладневниот програмски појас, по централната дневно-информативна емисија „Дневник“ емитувана
секојдневно во 16:00 часот, програмата на албански јазик генерално отстапува простор за музиката, пред
сè на албански јазик. Од реализациски аспект, но и според темите што ги обработува, вреди да се спомене
емитувањето во попладневните термини на информативната емисија „Без граници“, која е во заедничка
реализација на Радио Скопје – програма на албански јазик, Радио Косово, Радио Тирана и Радио Дојче
Веле – програма на албански јазик. Станува збор за отворена контактна емисија која се емитува
истовремено на програмите на наведените сервиси и каде водителите и гостите присутни во четирите
студија имаат можност истовремено да дискутираат за темата на емисијата.
Во ноќниот програмски појас, којшто почнува по 20:30 часот, најчесто свое репризно издание имаат
емисиите од културата и информативните емисии, премиерно емитувани во утринската или
попладневната програма.  Составен дел на ноќната програма се и забавно-музички емисии и вести.
По емитувањето на редовните флеш вести во 00:00 часот, се емитуваат музички содржини од разни
жанрови, без водител во студиото, сè до почетокот на утринската програма, во шест часот наутро.
Според структурата, програмата на турски јазик содржи разни видови емисии: забавна, забавно-музички
емисии („Музичко катче“, „Хумор и музика“ „Топ 10“), образовно-забавни емисии за деца, спортска.
„Спектар теми“ е емисија со која започнува дневната турска програма (освен во деновите од викендот),
каде содржините се емитуваат во рубрики кои најчесто содржат информации од културата и уметноста,
политичкиот живот, образованието, здравството, спортот, разни случувања кај нас и во светот и др.
Кратките рубрики меѓусебно се споени со музички нумери.
Терминот од половина час кај програмите на јазиците на другите етнички заедници (ромски, влашки,
српски и бошњачки), целосно е посветен на една тема: од областа на културата, здравството,
образованието и др., додека за време на викендот на програмите се емитуваат исклучиво музички
содржини.
Што се однесува до музичките жанрови, на Програмата на етнички заедници на Македонското радио, во
целина, доминира поп музиката, по што следи традиционалната музика, додека другите музички правци се
далеку помалку застапени (Графички приказ 15).
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Гр. приказ 15: Структура на музиката по жанр, емитувана на Програмата на етнички
заедници
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Кај три од програмите на јазиците на помалите етнички заедници (српски, влашки и бошњачки) исклучиво
се емитуваат народна (традиционална) и популарна музика на јазикот на кој се емитува получасовната
програма. Во програмата на ромски јазик покрај народната- традиционална музика (66.88%) и популарната
(27.37%), во анализираната недела беше застапена и џез музиката (5,75%), благодарение на нумерите на
Шабан Бајрамовиќ.
На програмата на албански  јазик покрај албанската музика се емитувани и музички нумери на англиски и
шпански јазик. Застапени се разновидни музички жанрови со доминација на поп-стилот (57,89%), а потоа
следуваат народна - традиционална музика со 32.77%, етно (4.24%), класична (3,66%), рок, новосоздадена
народна и џез.
Во програмата на турски јазик се емитува само музика на турски јазик и застапени се неколку музички
жанрови, но доминира поп-стилот (69,33%).

Според структурата на емитуваната програма соодносот на говорот наспроти музиката на овој сервис е
26.91% говорни содржини, а 70.43% музички содржини. Останатиот дел од програмата го сочинуваат
другите програмски сегменти (реклами, промотивни најави, идентификација на радио, шпици) (Графички
приказ 16).
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Гр. приказ 16: Структура  на емитуваната програма
Програма на јазиците на етничките зедници
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Што се однесува до структурата на програмата по медиумски функции, во текот на неделата доминираат
информативните содржини со 78.64% (Графички приказ 17). Меѓу информативните емисии најзастапени се
вестите (15 часа и 41 минута) и информативната програма (15 часа и 33 минути), потоа информациите од
областа на уметноста, културата и хуманистичките науки (2 часа и 35 минути), сервисните информации (1
час и 38 минути).
Образовната функција овој медиум ја остварува преку документарните емисии со 1 час и 17 минути,
емисии од сферата на уметноста, културата и хуманистичките науки со 1 час и 1 минута, образовно-
забавната програма со 35 минути и образовната програма со 12 минути.
Забавната програма е застапена со 5 часа и 2 минути, забавно-информативната со 44 минути и спортската
со 45 минути.
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Гр.приказ 17: Структура на програмата по функции
Програма на јазиците на етничките заедници
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Почитување на принципите за јавен радиодифузен сервис

Македонското радио, преку Програмата на јазиците на етничките заедници исполнува една од значајните
функции на Јавниот сервис – производство и емитување содржини за етничките заедници и негување на
нивниот културен идентитет.

Доминантно е присутна програмата на албански јазик. Емисиите се од домашна продукција, со добар
квалитет, и главно премиерно се емитуваат. Исклучок се дел од емисиите во програмата на албански јазик
каде што во ноќниот програмски појас свое репризно издание имаат емисиите од културата и
информативните емисии премиерно емитувани во утринската или попладневната програма.

Емитуваната програма е разновидна, застапени се програми што исполнуваат три медиумски функции, со
доминација на информативната функција, што е очекувано за ваков вид сервис.
Информативната функција ја сочинуваат: инфо сервис, информативни програми од областа на
културата/уметноста, информативни програми каде интервјуата со компетентни соговорници, снимени во
студио или новинарските прилози снимени на терен, тематски се фокусирани на настаните од економијата,
културата, образованието, здравството и др. Исто така, во рамките на овие емисии се третираат и теми од
практичен интерес како лекарски совети, комунални теми, подобар начин на живеење и друго. Во
анализираната недела, на програмата на албански јазик е реализирана и дебатна емисија во која гостите
можеа да ги изразуваат нивните различни гледишта и мислења.
Содржините со едукативен предзнак се најчесто новинарски прилози од областа на културата/уметноста
за животот и делото на некој поет/писател или пак станува збор за програми во живо, каде во студиото е
поканет соговорникот. Меѓу програмите што исполнуваат образовна функција се и програмите наменети за
деца коишто најчесто се со образовно-забавен карактер. Во рамките на детските емисии се емитуваат
детски приказни, детски песни, поезија за деца.
Забавна функција исполнуваат музичките емисии, дел од нив реализирани како контактни, во коишто се
исполнуваат музички желби на слушателите, како што е на пример емисијата „Музичко катче“ на
програмата на турски јазик.
Генерално во програмата доминира поп и традиционалната народна музика на јазиците на која се емитува
програмата (албански, турски, ромски,влашки, српски и бошњачки јазик).
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