ПОЛИТИЧКИОТ ПЛУРАЛИЗАМ ВО ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ ВЕСТИ
НА ЈАВНИОТ РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС

Плуралитетот професионално новинарски артикулирани, различни и сопоставени политички
гледишта, треба да биде фокална точка во информативната функција на Јавниот сервис. Тоа е основниот
предуслов да се создаде и да се одржува континуитет на квалитетно јавно мислење, во кое ќе партиципираат
добро информирани граѓани, и тоа по општествени прашања во непосредна врска со граѓански права и
обврски кои бараат актуелен, релевантен политички одговор. Во таа смисла, граѓаните треба да ја
доживуваат информативната програма на Јавниот сервис како доверлив и уверлив, активен извор на
новинарски професионално обработени и презентирани информации, добиени од активни општествени
чинители за актуелна општествена тема, без каков било притисок од центри на политичка или на економска
моќ.
Впрочем, потребата од живо, вибрантно јавно мислење кое за своја отворена медиумска сцена ги
има програмите на Јавниот сервис, озаконета е и во Законот за радиодифузната дејност, пред сè во членот
68, со кој почнува поглавјето насловено „Програмски стандарди“, член кој воедно се чита и како синоним за
кодексот, за професионалната платформа по која новинарите и другите медиумски професионалци ги
обмислуваат јавно споделените информации, гледишта и ставови во врска со повеќеслојни општествени
теми. Освен принципиелно, преку споменатиот член 68, МРТ и со посебно законско поглавје е задолжена да
ги постави и да ги одржува професионалните програмски стандарди.
Најнапред, според членот 120 од ЗРД:
-

МРТ е должна да создава и да емитува програми од јавен интерес со кои се одразува
општествениот и културниот плурализам во државата, а кои се состојат од
информативни, културни, образовни, научни, спортски и забавни содржини;

Оваа општа обврска се конкретизира преку членот 121, во кој се определува дека:
-

Заради остварување на јавниот интерес МРТ е должна:

-

да обезбеди програмите што се произведуваат и емитуваат да бидат заштитени од какво и
да е влијание на власта, на политички организации или центри на економска моќ;
да ја развива и да ја планира програмската шема во интерес на целата јавност и да
произведува и емитува програми за сите сегменти на општеството без дискриминација,
водејќи притоа сметка за специфичните општествени групи;
да се грижи низ програмите да се рефлектираат различни идеи, да се негува културниот
идентитет на заедниците, да се почитуваат културните и религиозните разлики и да се
поттикнува културата на јавен дијалог, со цел да се зацврстува заемното разбирање и
толеранција во функција на унапредување на односите меѓу заедниците во мултиетничка и
мултикултурна средина;
да го промовира почитувањето на основните човекови права и слободи, демократските
вредности и институции, да ја почитува приватноста, достоинството, угледот и честа на
човекот;

-

-

-

Сумарно, етиката на професионалниот новинарски пристап на Јавниот сервис кон проблематиката
од јавен интерес опфатена е со членот 122:
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-

МРТ е должна при создавањето и емитувањето на програмите да ги почитува
професионалните принципи и на различните интереси во општеството да им обезбеди
рамноправен пристап, да се залага за слободата и плурализмот на изразување на јавното
мислење, како и да спречи каков било облик на расна, верска, национална, етничка и друга
нетрпеливост.

Политичкиот плурализам во ТВ-вестите како предмет на анализа
Потенцирано е веќе во насловот на оваа анализа - истражувањето е сосредоточено исклучиво врз –
застапеноста на политичкиот плурализам во централниот телевизиски дневник на Првиот и на Вториот
телевизиски програмски сервис од МРТ. Централниот ТВ-дневник е сфатен како новинарски професионално
обмислена програмска целина од актуелни и од актуелизирани информации, кои потем можат да послужат
како основа за разработка и за исполнување на информативната функција на Јавниот сервис, воопшто.
Со други зборови, анализата не ги опфаќа консеквентните аналитички новинарски видови на
информативната програма - изземени се посебните, аналитички информативни целини кои вон целината на
ТВ-дневникот, било со полемички и/или со документаристички средства (можат да) го прошируваат својот
интерес за актуелната општествена проблематика.
Поимно, како предмет на истражувањето, политичкиот плурализам во вестите ќе го определиме
на следниов начин: Медиумски презентиран, професионален новинарски прилог, преку кој се соопштуваат
информации или се согледуваат различни општествени мислења и ставови, политички артикулирани од
релевантни чинители за одредена општествена тема, а имено: органите на Законодавната, на Извршната и
на Судската власт, Претседателот на државата, претставниците на локалната самоуправа, политичките
партии и интересните групи со општествена активност произлезена од граѓанските права, слободи и обврски.
Поимот – професионален новинарски прилог, подразбира дека при анализата на ТВ-дневникот се
земени предвид само оние медиумски производи кои се направени според стандардите на професионалниот
новинарски ангажман: жанровски обликувани општествени теми – вест, вест во низа, извештај, аналитички
извештај, извештај со елементи на коментар, интервју, изјава, соопштение, коментар, репортажа. Ваквата
определба е неопходна за да се направи дистинкција на професионалниот новинарски производ, наспроти медиумската понуда со општествено-политичка цел, но емитувана или како директен пренос од настан, или
обмислена од агенции за односи со јавноста, од комуникациските тимови на различни политички субјекти, а
емитувана без каква било новинарска интервенција.
Во оваа смисла, анализата на политичкиот плурализам во централниот ТВ-дневник на МРТ1 и на
МРТ2, се фокусира на професионалните новинарски прилози во врска со (актуелни/актуелизирани) теми од
внатрешната и од надворешната политика на Република Македонија, и примарно ги класифицира во две
категории:
-

Промотивни прилози - произлегуваат од трансмисиски приод кон темата: неутрално
информирање во врска со одреден настан или случување, или пренесување едностран став на
политички субјект – било орган на власта, било политичка партија, било на Претседателот на
државата, било интересна група;

-

Полемички прилози - произлегуваат од аналитички приод кон темата: ги сопоставуваат
релевантните гледишта во врска со одредена проблематика, и му овозможуваат на реципиентот
самиот да расудува за настанот/случувањето/темата;

Застапеноста на професионалните карактеристики и аспекти во секој од новинарските прилози
поединечно е анализирана преку квантитативна и квалитативна постапка заснована врз разработена серија
формални/содржински индикатори:
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-

времетраење на прилогот;
редоследот на прилогот;
поделба на времето од прилогот по застапени субјекти во него;
тема – внатрешна / надворешна политика;
актуелен / актуелизиран настан;
жанр на прилогот;
снимка од настанот – сопствена, автентична снимка; преземена или архивска снимка;
комбинирана снимка; „замрзната слика“ (телоп); дали е обележано за каква снимка станува збор;
именуван автор/новинар, снимател, монтажер;
извор на информации – индивидуален или колективен (институционален/организациски);
директно / прекажано – аудио-визуелно обраќање на изворот на информациите;
друг облик на визуелизација: графички приказ, табела, мапа и сл.;

Методолошки примерок
Во периодот од 29 октомври до 4 ноември 2012 година, анализирани се по 7 централни изданија на
вестите од програмата на МРТ1 и на МРТ2 (на албански јазик), со цел да се оцени застапеноста на
политичкиот плурализам во основната информативна целина на Јавниот сервис.
Анализата е спроведена врз изданијата од централниот дневник на МРТ1 во 19:30 часот и врз
централниот дневник на албански јазик на МРТ2 во 18:30 часот.
Од целината на секое издание на ТВ-дневникот поединечно, во определениот еднонеделен период,
анализирани се исклучиво новинарските прилози кои се мотивирани или од внатрешно политичка или од
надворешно политичка тема од општествениот живот во Република Македонија.
Евиденцијата на анализираните аспекти е извршена во софтверот за анализа на програмата, и
дополнително во посебно изработени обрасци за анализа на формално-содржинските карактеристики на
новинарските прилози од интерес.
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КЛУЧНИ НАОДИ

-

Oд просечни 30 минути новинарски прилози (без рубриките спорт и временска прогноза)
ефективно организирани како осмислена целина - централен информативен дневник - на
МРТ1 и на МРТ2 , повеќе од половина медиумско време им се посветува на настани од
општествено-политичкиот живот на Република Македонија; преостанатото време е
искористено за актуелности добиени по меѓународна агенциска размена;

-

Според тематскиот приоритет, прилозите во ТВ-дневникот се обликувани по класичната
информативна шема произлезена од приоритетот на економските и на внатрешнополитичките теми, потоа – надворешната политика и прилозите добиени по меѓународна
размена;

-

Темите во ТВ-дневникот најчесто се обработени преку елементарните, класични облици на
информативниот приод: вест и извештај, со нивните жанровски вариетети – вест во низа и
(аналитички) извештај со елементи на коментар;

-

Централните ТВ-дневници на МРТ1 и на МРТ2, како базична информативна целина во
остварувањето на информативната функција на Јавниот сервис, формално отвораат
простор за различни политички гледишта, што недвојбено се покажува од процентуалната
застапеност на полемичките прилози - во централниот дневник на МРТ1 - 71,54%, и 72,78%
во централниот дневник на МРТ2;

-

Во оваа анализа, примарната поделба на прилозите во ТВ-дневникот според новинарскиот
пристап кон општествените теми – промотивни прилози / полемички прилози, не треба да
се меша со поимот – истражувачко новинарство, чија определба е прашање на посебна
анализа, со нужна претпоставка дека - ТВ-дневникот е земен како информативна платформа
за новинарски идеи, од која потоа се мотивираат консеквентни новинарски реакции актуелните општествени теми преку продлабочена дебата да се отворат низ
аналитичките можности на другите, постојни информативни целини со кои Јавниот сервис
му се обраќа на широк спектар телевизиска публика;

-

Од споредбена гледна точка – според хронолошкиот (еднонеделен) распоред на темите од
информативен интерес, и според информативниот интерес на двете редакции – МРТ1 и
МРТ2 одделно, забележлив е новинарски дисконтинуитет и неконзистентност во
професионалното следење релевантни општествено-политички теми; забелешката се
однесува на централните ТВ-дневници поединечно по редакции, и особено согледани
интегрално, како две информативни опции на – Јавниот сервис во целина;

-

Новинарскиот коментар, сфатен како жанр изработен по сите професионални
карактеристики, и јасно медиумски презентиран како редакциски или како авторски став по
актуелни општествено-политички прашања, во централниот дневник на МРТ1 се емитува
без имињата на снимателот и на монтажерот на аудиовизуелниот материјал, со што е
неоправдано занемарена креативната инвестиција на тие два чинитела, и е релативизиран
авторитетот – уверливоста и доверливоста, на новинарскиот став, соопштен од позиција
на Јавниот радиодифузен сервис;

-

Во медиумски пејзаж на мултимедијални можности, освен недвосмислено креативната улога
на снимателот и на монтажерот во целината на новинарскиот прилог, со нивните потписи
се гарантира автентичноста, документарноста на аудиовизуелниот материјал произведен
од екипа на МРТ, а токму врз основа на потврдената автентичност, потоа може да се
надградува уверлив и доверлив континуитет на релевантно новинарско гледиште (вест во
низа, коментар, репортажа, и слично);
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-

Неретко, во уредничкиот редослед на прилозите во централните ТВ-дневници, приоритет
добиваат - актуелизирани настани, наспроти настани со акутна општествена
актуелност;

-

При новинарската категоризација на настаните според носителот на политичката
дејствителност, забележлива е – редукција на политичките субјекти, безмалку биполарна во
однос на партиските активности (ВМРО ДПМНЕ / СДСМ, и ДУИ / ДПА), и тематски тесно
фокусирана во однос на активностите на одредени министерства и државни органи;

-

Во одредени новинарски прилози е речиси невозможно да се направи дистинкција дали
настапот на одреден министер е во својство на одговорен член од тимот на извршната
власт, или пак е тоа настап на член на политичка партија од владината коалиција.
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РЕЗУЛТАТИ ОД АНАЛИЗАТА

Ефективен распоред на вкупното време за вестите
Од изданијата на ТВ-дневникот, како осмислена новинарска целина која евидентира дневни настани
од различни области на општествениот живот, анализата не ги зема предвид прилозите во рубриките - спорт
и временска прогноза, така што просечното време за анализа на прилози од едно издание на ТВ-дневникот
изнесува околу 30 ефективно организирани минути, главно обликувани по класичната шема произлезена од
приоритетот на економските и на внатрешно-политичките теми, потоа – надворешната политика и прилозите
добиени по меѓународна размена.
По овој начин, вкупното ефективно време во дневникот на МРТ1 (споменатите триесетина минути
обмислени новинарски прилози по ТВ-дневник) внесено за пресметка во софтверот за анализа во неделата
од 29 октомври до 4 ноември 2012 година, изнесуваше – 3 часа 18 минути и 41 секунда. Од ова вкупно
време, минутажата прилози врзани за теми што го засегаат општествениот живот на Република Македонија
опфати - 2 часа 15 минути и 24 секунди. Во преостанатите – 1 час 3 минути и 17 секунди, МРТ1 главно
известуваше за најважните настани од светската политичка сцена. Следниот графички приказ ја потврдува
очекуваната фокусираност на Јавниот сервис врз настани од домашниот општествен живот.
МРТ 1 - Анализирани прилози во однос на вкупното време на вестите
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Анализирани прилози

Други прилози / шпици

Во однос на вкупното време земено за анализа, крајниот квантитативен износ на ефективната
новинарска организација на ТВ-дневникот на МРТ2 е мошне сличен со оној на Првиот програмски сервис – 3
часа 32 минути и 42 секунди, но, општо земено, јасна е разликата во структурата на новинарските прилози
(со вкупно траење од - 1 час 51 минута 9 секунди), затоа што иако се новинарските прилози по различни
начини поврзани за општествениот живот во Република Македонија, и високо рангирани меѓу уредувачките
приоритети, сепак тие тематски непосредно се однесуваат, или, пак, ги тангираат културно-политичките врски
на албанската зедница во државава со соседите Албанија и Косово.
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МРТ 2 - Анализирани прилози во однос на вкупното време на вестите

Анализирани
прилози, 52.26%
Други
прилози/шпици,
47.74%

Вториот, и во суштина најважен показател во замислата на оваа анализа, беше добиен по
прашањето:
Дали во структурата на вестите што произлегуваат од информативните редакции на
МРТ1 и на МРТ2 е содржан елементарниот професионален новинарски принцип - да се чујат
(минимум) двете релевантни, сопоставени страни во однос на општествената тема за
која се известува?
Во однос на тоа клучно прашање за оваа анализа, се покажа дека – анализираните 2 часа 15 минути и 24
секунди од ТВ-дневникот на МРТ1, се состојат од доминантни - 71,54% (или – 1 час 36 минути и 52 секунди) –
полемички прилози, а новинарското регистрирање настани кои промовираат активност на извршната власт и
на државните органи, или, пак, иницијатива, став, резултат на одреден политички субјект, опфаќа - 28,46%
(или - 38 минути и 32 секунди).
МРТ 1 - Промотивни наспроти полемички прилози

71.54%

Полемички прилози

28.46%
Промотив ни прилози
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Во смисла на оваа првична класификација на информативниот новинарски ангажман, сличен сооднос се
покажува и кај централниот ТВ-дневник на МРТ2:
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МРТ 2 - Промотивни наспроти полемички прилози

72.78%
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Полемички прилози

Со други зборови, централните ТВ-дневници на МРТ1 и на МРТ2, како основна информативна
целина во вкупната програмска понуда на Јавниот сервис, формално отвораат простор за различни
политички гледишта. Ваквата, пак, примарна аналитичка поделба на прилозите во вестите според
новинарскиот пристап кон општествените теми, не треба да се меша со поимот – истражувачко новинарство,
пред сè затоа што определбата на тој поим е прашање на посебна анализа, која тргнува од претпоставката:
Колку ТВ-дневникот, земен како информативна платформа за новинарски идеи, мотивира консеквентна
новинарска реакција - актуелните општествени теми полемички, преку продлабочена дебата да се отворат
низ аналитичките можности на другите, постојни информативни целини со кои Јавниот сервис му се обраќа
на широк спектар телевизиска публика? На пример, тука се мисли на емисиите: „Од наш агол“, „Ако е... со
Чом“, „Евромагазин“, „Брокер“, „Аграр“, „Петтиот ангел“, „Говориме спориме“, „Да бидеме начисто“, „Свет“,
„Скопска“ - постојни во информативната програмска понуда на МРТ1. Од друга страна, пак, информативните
капацитети на МРТ2, во оваа смисла, претставуваат комуниколошка дилема сама по себе, и во основа го
отвораат прашањето за адекватноста на постојната структура на програмската шема на Вториот програмски
сервис, воопшто.
Оваа дистинкција на комуниколошките поими и придружните забелешки кон неа, ги зема предвид
професионалните должности на Јавниот сервис, определени во членовите 120 и 121 од ЗРД, но пред сè е
исклучително важна од методолошка гледна точка, затоа што начинот на кој е дефиниран поимот –
политички плурализам во вестите – тука, во оваа анализа, не ги зема предвид сложените, длабински
аспекти на – истражувачкото новинарство, сфатено како процес во активна, консеквентна критичка потрага по
мотивите, причините и последиците во мрежата релевантни општествени појави. А токму комплексот на тие и
такви карактеристики ја сочинуваат структурата на комуникациските релации на критичкото јавно мислење,
кое е, во крајна линија, показател за нивото општествен граѓански капитал да се изгради и да се одржува –
политичка култура. Обмислувањето, вреднувањето и презентацијата на резултатите од таквиот
професионален новинарски, и воопшто - медиумски ангажман, секако бара далеку повеќе простор и време од
терминот за класичен облик на ТВ-дневник, составен главно од елементарните облици на информативниот
приод: вест и извештај.
Од денешна гледна точка, пак, што значи - од мултимедијална перспектива и во плурален медиумски
амбиент, споредбеното гледање на застапеноста на политичкиот плурализам во вестите е просто неизбежно,
особено што ТВ-дневниците на националните телевизии – и на јавниот сервис и на приватните телевизии –
(речиси) коинцидираат со емитувањето токму во ударните периоди од програмската шема. На тој начин,
добро информирана публика мошне лесно ја воочува недоследноста - дисконтинуитетот во долгорочниот
новинарски третман релевантни општествени теми. Од таа споредбена гледна точка, таков вид новинарски
дисконтинуитет стои како забелешка и за централните ТВ-дневници на МРТ1 и на МРТ2, и поединечно по
редакции, и особено согледани интегрално, како две опции на – Јавниот сервис во целина. Во анализираната
недела од 29 октомври до 4 ноември, илустративен е примерот со една од фокусните теми за централниот
ТВ-дневник на МРТ2 - подготовките за прославата на албанската азбука и албанското знаме, кои се
појавуваат во сите изданија на дневниците за таа недела, но тие настани не се појавуваат ниту еднаш во
дневникот на МРТ1, додека, пак, од друга страна - штрајкот на лекарите од јавното здравство, како една од
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најактуелните општествени теми според новинарскиот интерес на информативната редакција на МРТ1,
воопшто не е ниту регистриран во дневникот на МРТ2.

Професионални карактеристики на изведбата новинарски жанрови
Очекувано, според карактерот на „централните вести“ како информативна целина преку која сумарно
се бележат секојдневните општествено влијателни случувања, и во анализираната недела се покажува дека
најчесто се користени класичните облици на новинарските жанрови – вест и извештај, со нивните жанровски
вариетети – вест во низа и (аналитички) извештај со елементи на коментар.
МРТ 1 - Структура на анализираните прилози по жанр

комент. изв ештај,
16.19%

репортажа, 1.41%
в ест, 2.42%

коментар, 10.32%

изв ештај, 56.14%

интерв ју, 10.26%
изјав и, 3.26%

МРТ 2 - Структура на анализираните прилози по жанр
соопштение, 0.66%
интерв ју, 10.42%
в ест, 1.58%
изјав а, 2.39%

изв ештај, 84.95%

Во графичкиот приказ за процентуалната застапеност на новинарските жанрови во ТВ-дневникот на
МРТ1, забележливо е присуството и на - коментарот, како основен аналитички новинарски приод, конципиран
за потребите на одредена, тематизирана информативна целина. Меѓутоа, во коментарите на МРТ1
забележливо е отсуството на неколку маркантни жанровски карактеристики преку кои пред сè се врамува –
авторски став. Имено – во емитуваните ТВ-коментари на МРТ1 занемарени се имињата на снимателот и на
монтажерот на аудиовизуелниот материјал, со што е неоправдано занемарена креативната инвестиција на
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тие два чинитела нераскинливо врзани за коментарот како аналитички новинарски приод кон многукратно
важна општествена тема. Ова, пред сè затоа што токму нивниот креативен влог овозможува –
(интенционално) портретирање на изворот на информациите, и го отсликува амбиентот, просторновременскиот контекст на темата. Оттаму, авторските ставови во емитуваните новинарски целини што ги
содржат сите жанровски карактеристики на ТВ-коментар, гледачот не ги добива – непосредно, како јасно
определена, обмислена и формално заокружена авторска новинарска целина, туку е принуден таа целина да
ја ре-конструира, како – интенција, препознаена било во прилог составен од цитати или од изјави, а
понекогаш дури и како - низа од последователни прилози, обединети со една и иста тема!? На пример,
собраниската дебата околу предлог-законот за бранителите, во едно исто издание на ТВ-дневникот на МРТ1
проследена е со три последователни, а само навидум независни новинарски прилози: извештај од
собраниската дебата, изјави на релевантни политички чинители и на правни експерти за тоа прашање, и
ретроспектива за спорот во врвот на македонскиот генералштаб и Министерството за одбрана. Во овој
анализиран случај, од гледна точка на коментарот како аналитички жанр, очигледна е намерата на
новинарот/новинарите, да осмислат една консеквентна целина - и според темата, и според хронологијата на
настаните, и според застапеноста на релевантните чинители (индивидуи и/или институции) за општественото
случување, но, тоа никаде не е јасно, недвојбено, уверливо и доверливо посочено како – редакциски или како
авторски коментар, презентиран од позиција на Јавниот сервис.
Што се однесува на техничките карактеристики на аудиовизуелната граѓа, и за двете централни
информативни емисии – на МРТ1 и на МРТ2, може да се каже дека новинарскиот текст е без исклучок
поткрепен со актуелни снимки кои непосредно го илустрираат предметот на новинарска обработка. Но,
повторно, забележливо е дека на ниту еден од анализираните прилози не е потпишан – ни снимателот, ни
монтажерот. Веќе беше речено дека нивната улога е пред сè - недвосмислено креативна, но, треба да се
напомене дека основна, исклучително важна функција на снимките е – да ја гарантираат автентичноста,
документарноста на аудиовизуелниот материјал произведен од екипа на МРТ, оти токму врз основа на таа
автентичност, потоа може да се надградува уверлив и доверлив континуитет на релевантно новинарско
гледиште (вест во низа, коментар, репортажа, и слично). Токму во оваа смисла, забелешката добива
специфична тежина потврдена со мошне високиот процент од 40% - комбинирани снимки во дневникот на
МРТ1: мошне често новинарските (аналитички) прилози се презентирани како монтажа од архивски и од
актуелни снимки, но, повторно – за таков вид аналитичка реконструкција на аудиовизуелниот материјал (што
следствено значи - и на информацијата во целина), способна е само публика која вестите на МРТ1 ги следи
во секојдневен континуитет.
МРТ 1 - Структура на анализираните прилози по медиумска обработка
архив ска снимка,
3.32%

телоп, 1.80%

комбинирана снимка,
40.05%
сопств ена снимка,
54.83%
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МРТ 2 - Структура на анализираните прилози по медиумска обработка

телоп, 0.66%

архив ска снимка,
6.40%
графички приказ,
3.13%
интерв ју в о студио ,
10.42%

сопств ена снимка,
79.39%

Интенции во распоредот на прилозите
Распоредот на прилозите во ефективното време за ТВ-дневникот секако е резултат на уредувачка
проценка за приоритетот на општествените теми, (најавени) настани и случувања, а по логиката на – веста,
како основен информативен жанр, освен размерот на одгласите што една вест може да ги има на општествен
план, пред сè треба да се има п редвид – актуелноста на проследената општествена проблематика.
Во оваа смисла, кај анализираните седум изданија на вестите, забележливо е дека во уредувачката
тенденција на МРТ1 влијание имаат и персоналните афинитети на новинарите-уредници, и нивното искуство
во тематска консолидација на содржините кои го обележале денот, додека приоритетите во информативната
целина на МРТ2 или тешко се забележуваат или главно се форматирани како пресек и преглед општественополитички теми произлезени од расправите во Собранието на Република Македонија (ребаланс на
државниот буџет, прочистување на избирачкиот список и можноста за предвремени избори, предлог-законот
за бранителите), и новинарски интерес за културно-политичките релации со Косово и со Албанија.
Забелешката за важноста на - редоследот на вестите во ТВ-дневникот според нивната актуелност,
се
пред сè однесува на - ритамот по кој е организирана централната информативна емисија, кој освен што е
особено важен за задржување на потенцијалната публика, едновремено говори и за уредувачката проценка
за релевантноста, за општествениот статус на темите избрани за информативна презентација.
Така, се случува според редоследот на вестите на МРТ1 информативниот ритам да е бавен, односно
приоритет да добиваат - актуелизирани настани (на пример – ТВ-дневникот се отвора со вести за
неколкумесечни судски случаи за стопански и за финансиски криминал, или предничат извештаи и анализи за
економски настани кои се сами по себе постојана тема за реактуелизација), иако аспектите на нивната акутна
актуелност се дискутабилни, најмногу со оглед на тоа дека немаат пошироко општествено значење, или, пак,
се водат во подолгорочен континуитет па можат да се проследат и со вест во низа или со аналитички
извештаи. На пример, како втор прилог во вестите (мошне високо место според – општествената актуелност како основен уреднички критериум во ТВ-дневникот), емитуван е аналитички извештај на тема:
(не)задоволството на македонските граѓани од стопанството со услужни дејности. Веднаш по тој прилог,
следува интервју (значи, жанровски - аналитички новинарски облик) со Претседателот на Стопанската комора
на РМ, на тема – важност на инвестициски вложувања, што е, само по себе, тема од далекусежно значење за
целото македонско општество, меѓутоа по својата опфатност, тоа е тема за информативна емисија од
аналитичен вид, специјално посветена за економски прашања.
Во однос на неконзистентноста во вреднувањето на уредувачките приоритети на МРТ2 според
актуелноста на општествената тема која засега најширок појас потенцијална публика, илустративен е
примерот од 1 ноември, кога централниот ТВ-дневник е отворен со десетминутно интервју со Џелал Бајрами,
заменикот министер за внатрешни работи, на тема – конкурс за прием полициски службеници во МВР, а веќе
вториот прилог известува за средбите кои политичката партија ДУИ ги организира со албанската дијаспора во
врска со можностите за остварување на правото на глас.
Ваквиот распоред на уредничките приоритети го прикажуваат и графиконите за структурата на
анализираните прилози во централните ТВ-дневници:
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МРТ 1 - Структура на анализираните прилози по области
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МРТ 2 - Структура на анализираните прилози по области
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Биполарна редукција на политичките субјекти
Во однос на новинарската категоризација на настаните според носителот на политичката
дејствителност, во ТВ-дневникот на МРТ1, конкретно во доменот на – партиските активности, мошне
забележлива е – редукција на политичките субјекти. Тоа е нус-производ, од една страна - на општественополитички континуитет, а од друга страна - на забележлива медиумска рутина – политичките, пред сè партиските ангажмани, да се проследуваат само како формална политичка активност, без каква било
медиумска и/или политичка инвенција да се исчекори од класичната јавна презентација на политичкиот став
преку - прес-конференции, преку митинзи, или преку активности на локалните партиски ограноци.
Во компаративна смисла, ова стои како генерална забелешка за новинарската категоризација на
политичките / партиските активности, воопшто. Имено, активностите на - „опозицијата“, политички поим кој не
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само колоквијално, туку и според елементарната политичка теорија е во основа дефиниран како плурален, во
централниот ТВ-дневник на МРТ1 се сведуваат (безмалку исклучиво) на партијата СДСМ, а по сличен
автоматизам, креаторите на актуелната јавна политика (во најширока смисла на тој поим) се групираат како
(безмалку исклучива) активност на владејачката партија – ВМРО ДПМНЕ. Ваквиот вид политичка редукција е
пресликан и во централниот ТВ-дневник на МРТ2, со тоа што тука улогите на политичко соперништво ги
играат владејачката ДУИ и опозициската ДПА.
МРТ 1 - Застапеност на политичките партии во анализираните прилози
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МРТ 2 - Застапеност на политичките партии во анализираните прилози
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Читани во нужна корелација со досега изнесените согледувања за професионалните карактеристики
на информативните новинарски практики на Јавниот сервис, овие статистички податоци за редукцијата на
политичките субјекти и за медиумската застапеност на (минимум) две сопоставени страни, покажуваат дека
информативните редакции и на МРТ1 и на МРТ2 играат улога на – формален медијатор помеѓу „власта“ и
„опозицијата“, односно, отстапуваат простор за соочување на (минимум) два различни става по различни
општествени прашања, меѓутоа тоа го прават главно преку класичните информативни новинарски облици –
вест и извештај, што е недоволно за консеквентна – продлабочена општествено-политичка дебата.
Оттаму, пак, и полемиката, сфатена како континуиран процес јавно сопоставени политички гледишта,
процес кој сведочи за будноста и на политички формализираниот опозициски став и за ставот на граѓанскиот
сектор како еден од носителите на информирано, стручно јавно мислење со улога на активен коректор за
креаторот и за реализаторот на јавните политички практики, во ТВ-дневникот на Јавниот сервис е
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формализирана како билтенски, биполарен пресек на партиските полемики - ВМРО ДПМНЕ / СДСМ, или ДУИ
/ ДПА. Од друга страна, пак, општо земено, како веќе посочен нус-производ на општествено-политички
континуитет, оваа појава зборува и за исклучително слабиот интензитет политичка дејствителност на другите
парламентарни и вон-парламентарни политички партии, како уште еден мошне важен фактор и показател на
нивото општа политичка култура.
И графиконот со структурата на директните обраќања во вестите (изворни аудио-визуелни записи од
јавни појавувања на политички субјект), ја потврдува тенденцијата за континуирана редукција на политичките
субјекти, со тоа што е занимливо да се прокоментира мошне високиот процент – 32,03% на МРТ1 и 12,05% на
МРТ2, директни обраќања на – „други политички субјекти“, кои, како статистичка ставка во анализираната
недела ги опфаќаа јавните обраќања (мислења, ставови, иницијативи, извештаи за резултати, и сл.) на
претставници на банки кои работат во Република Македонија, економски субјекти компатибилни по зададена
економска тема, и претставници на граѓанскиот сектор (во случајов - за заштита на правата на потрошувачите
и на личните податоци на граѓаните). Токму по овој показател ќе се забележи дека евидентниот недостиг
други партиски артикулирани гласови, кои би партиципирале во плурализмот на политичките ставови, се
надополнува преку активностите на интересните групи од различна граѓанска провениенција. Во овој случај,
пак, забележлива е професионална новинарска резерва во однос на ставовите на споменатите „други
политички субјекти“, со оглед на (де)маскираната политичка заднина на нивните јавни настапи, што е, пак,
посебен предмет за еминентно политичка анализа во врска со раслоеноста на политичките тенденции во
македонското општество.

МРТ 1 - Структура на директни обраќања по субјекти
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МРТ 2 - Структура на директни обраќања по субјекти
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Со оглед на тоа дека сите анализирани прилози по некој начин – непосредно или посредно, ја
засегаат работата на извршната власт разгранета во министерствата надлежни за различни области од
општествениот живот, показателот за застапеноста на Владата во централните дневници на МРТ1 и на МРТ2
нужно предничи пред информирањето за работните активности на кој било друг дел од власта или на
засебен државен орган. Меѓу овие показатели од еднонеделната анализа, нискиот процент застапеност на
Собранието на Република Македонија, на пример, се должи на малубројните прилози кои Законодавниот дом
го третирале преку неговите протоколарни активности како посебна институција, и не треба да се мешаат со
статистичките показатели кои ја прикажуваат редовната собраниска активност на политичките партии било од
собраниската говорница, било од седници на собраниските комисии.
МРТ 1 - Застапеност на институциите во анализираните прилози
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МРТ 2 - Застапеност на институциите во анализираните прилози
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Мошне важна забелешка во врска со овој статистички приказ е дека и покрај сета методолошка
скрупулозност, дури и во низа покомплексни (квалитативни) аналитички проекти (особено за време на
официјалните изборни кампањи), континуирано се покажува дека во одредени новинарски прилози е речиси
невозможно да се направи дистинкција дали настапот на одреден министер е во својство на одговорен член
од тимот на извршната власт, или пак е тоа настап на член на политичка партија од владината коалиција.
Ваквата забелешка за новинарските прилози во ТВ-дневникот важи и за МРТ1 и за МРТ2, и е во непосредна
корелација со споменатата – новинарската/медиумска редукција на политичките субјекти, но во овој случај се
продлабочува, ако се има предвид дека еден ист претставник и на извршната власт и на партија од
владејачката коалиција, едновремено е третиран - и како извор на официјални информации (застапник на
институционален став) и како извор на информации за партиски став, полемички соочен со критиките упатени
од „опозицијата“ (третирана по принципот на биполарна партиска редукција). Очигледно најизложени на
ваква медиумска редукција на политичките субјекти се министрите (и нивните заменици) за финансии, за
економија, и за надворешни работи, особено што неретко се земени за прва и последна адреса – еднакво, и
за новинарските прашања и за медиумската медијација „опозициски“ ставови по одредена владина одлука од
нивниот (министерски) делокруг на работа. Ова консеквентно го потврдуваат статистичките показатели во
доменот на - застапеноста на темите во вести по области (економија – 36,61% на МРТ1; 13,8% на МРТ2;
надворешна политика – 13,21% на МРТ1; 15,54% на МРТ2), потоа - структурата на директните обраќања (на
Владата - 35,09% кај МРТ1, и 41,24% кај МРТ2), и процентуалната застапеност на политичките партии (кај
МРТ1 - СДСМ 43,19%; ВМРО ДПМНЕ 24,34%; ДУИ 18,45%; кај МРТ2 – ДУИ 55,13%, ВМРО ДПМНЕ 16,10%;
ДПА 16,01%).

Совет за радиодифузија
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