
Сервис за проверка на факти 
во медиумите

- Помагање на граѓаните за откривање на манипулации и спин

- Поттикнување на новинарството да биде чесно и професионално

Скопје, 24. април 2015, 

Работилница за поттикнување на медиумската писменост



Состојбата во новинарството
- Негативни моменти

• Политичкото влијание (посакувано и 
непосакувано) расте;

• Новинарските стандарди опаѓаат;
• Механизмите за јавна дискусија и критика на 

неетичкото новинарство неразвиени;
• Непочитување на авторските права;
• Лични напади, карактерни атентати, бројот на 

тужби врз новинарите расте;
• Општествениот углед на новинарите опаѓа;
• Анонимната медиумска сопственост раширена;
• На новинарството како професија не му се верува.



Главни цели
• Засилување на капацитетите на македонските 

граѓани да препознаваат медиумски 
манипулации и спинови

• Помош на новинарите во имплементацијата на 
професионалните стандарди со обезбедување 
он-лајн алатки и ресурси за јавна едукација и 
подигање на свеста

• Намена: да се засили побарувачката кај 
граѓаните за професионални и објективни 
вести и информации базирани врз факти.



Алатки на сајтот

• proverkanafakti.mk /мак/алб/анг/
• Рецензии

- Да/ вести, извештаи, стории
- Не/ коментари, колумни, интервјуа

• Избор за рецензирање
- Релевантни написи од релевантни медиуми
- Релевантни написи од не толку релевантни медиуми
- Широко читани написи кои можеби не се релевантни

• Предлози на читатели (45% - 45% - 10%)

http://www.mediumi.vistinomer.mk/


Алатки на сајтот

• Новинарски лекции
- Осврти на трендови
- Стручни написи од професијата
- Осврти врз ТВ Дневник на национални ТВ
- Интервјуа со новинари/уредници

• Медиумски анализи
- Анализа на актуелниот медиумски дискурс
- Дискриминација, говор на омраза, медиумски 

манипулации

• Медиумски колумни



Елементи на рецензиите
– истражувачки прашања

1. Вистинитост
- Присуство на фактите
- Точност на фактите
- Одржливост на фактите

2. Извори на информации
- Присуство
- Вид (анонимни/именувани)
- Релевантност
- Број
- Плурализам
(еднострани/повеќестрани)

3. Содржајност
- Сеопфатност
- Прикривање информации

4. Пристрасност
- Вистинитост
- Прикажување на вистината
- Извртување на вистината
- Лага
- Баланс во прикажување на 
страните
- Видови пристрасност



Елементи на рецензиите
– истражувачки прашања

5. Коментирање

- Присуство

- Одвоено/интегрирано

6. Плагијат

- Делумна или целосна копија

- Наведен изворот и авторот

7. Квалитет на насловот

- Информативен/Креативен

/Сензационалистички

/Соодветен/ Јасен

8. Фотографија
- Да/Не
- Соодветна
- Дали манипулира
- Автор има/нема

9. Говор на омраза
- Навредлив говор и дискредитација
- Говор на омраза
- Поттикнување насилство
- Дискриминација
- Типови дискриминација

10. Оптимизиран за веб



Статистика

Видови написи Година Објавени Читања
Просек 
читања

Анализи

2014

92 159,624 1,735

Рецензии 800 424,285 530

Новинарски лекции 114 250,143 2,194

Колумни 24 105,405 4,391

Вкупно: 1,030 939,457

Проверка 
на факти

Други 
сајтови



Проверка на факти









Изигрување на јавниот интерес







Карактерни атентати





R

http://mediumi.vistinomer.mk/recenzija-pratenik-na-sdsm-so-pishtol/


Review / Article  

Позитивни примери

http://mediumi.vistinomer.mk/recenzija-riste-vladee-so-andora-marko-so-malta-a-martin-so-san-marino/
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12414726269&id=9&setIzdanie=23083




Спин и манипулација - наслов



Бесмислици



Пуч/Прислушување











Новинарски лекции







Медиумски анализи







Колумни











USAID Media Strengthening in Macedonia Project 
Media Fact-Checking Service Component, implemented by Metamorphosis.

• Повеќе информации на

• http://proverkanafakti.mk

• info@metamorphosis.org.mk 
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Оваа презентација е изработена во рамките на Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во 
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