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Биљана Георгиевска
Здружение за промоција на културно
наследство на српската заедница СРБТЕЛ -Скопје

Изберете кластер (означете со bold 1 правна рамка, 2 образование, 3
или underline):
култура, 4 медиуми, 5 локална
самоуправа,
6
млади,
7
општествена кохезија и интеграција
Проблем (кој постои во означениот На почеток сакаме да ја поздравиме
кластер и за кој имате предлозиза оваа иницијатива и благодариме на
организаторот што ни овозможи
решенија):
учество во подготовка на ова
стратегија,
која
што
називот
Национална ке го оправда, само
доколку сите заедно го дадеме својот
допринос во нејзината изработка. Како
представници на еден од вкупно двата
веб портали колку што постојат во Р.
Македонија на српски јазик, сакаме да
ја нотираме ситуацијата со медиумите
на помалите етнички заедници пред се
со медиумите на српски јазик и да се
обидеме да го унапредиме нивниот
статус, квалитетот и обемот на овие
содржини. Факт е дека во Р.
Македонија освен емисиите на МРТВ
не постојат други телевизиски, радио и
штампани медии на српски јазик.
Информативен портал Спона и видео
портал Србтел работаат во главно на
волонтерска основа, без никаква
директна, ниту индиректна финансиска
подршка од државата и со години се
доведува во прашање нивната иднина.
Нашата заложба е медиумите на
помалите етнички заедници да се
потикнуваат со конкретни програми и
проекти за поддршка и развој на
медиумите на заедниците и да се
искористат европските искуства и
искуства во државите од регионот и да
се изнајдат стабилни извори на
финансирање на овој сектор преку
посебни средства од Буџетот или од
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локална заедница.
На вториот канал МРТ се емитува
емисијата на српски јазик „Видик“, три
пати неделно, во неадекватен термин,
со технички и кадровски капацитети
кои не го задоволуваат минимумот за
професионално информирање и со тоа
не ги задоволуваат ни потребите на
српската заедница во Македонија.
На овој канал доминира програма на
албански јазик со околу 96 часа
програма неделно, програма на турски
се емитува околу 16 часа неделно, а
останатите програми на српски,
ромски, влашки и бошњачки јазик се
застапени со само 1 ипол час програма.
Навистина поради вака ограничениот
термин и немање на секојдневна
програма, не е можно да се понуди
разноврсност на темите и презентација
на една етничка заедница. Редакциите
на помалите етнички заедници се
оставени со години, со еден до три
новинари,
со
бројни
технички
проблеми и без право на усовршување,
унапредување и подмладување на
кадровски потенцијал.

Предлог иницијатива или активност
со кои може да се решава
проблемот (ако е можно, наведете
времетраење на иницијативата):
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Да се овозможи секојдневен програм,
во адекватен термин за емисиите на
српски јазик кои се емитуваат на
Македонската телевизија и радио како
и да се ангажираат дописници во
средините во кои живее значителен
број на припадници на српската
заедница.
( пред се во Куманово).
Да се овозможи издавање и печатење
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на весници и списанија на српски јазик
кои би ја информирале јавноста за
културните и друштвените настани на
српската заедница во Р Македонија.
Со исполнување на овие иницијативи
на припадниците на српска заедница,
би ги афирмирале своите културно
просветни цели и потреби. Со
поголема медијска активност би
овозможиле припадниците на другите
заедници подобро да ги запознаат
сограѓаните од српската националност
со тоа што заеднички ке придонесат во
изградба на толеранцијата и граганско
општество без предрасуди и бариери.
Со цел за подобро запознавање и
разбирање
меѓу
заедниците
предлагаме и посебни заеднички
емисии кои ке бидат преведувани на
македонскиот јазик ( како што се
заедничка утринска програма, детски
емисии, музички емисии, новогодишни
емисии...) Иновативно ке биде, барем
еднаш неделно и отворање на посебна
страна на печатени медиуми
за
промоција и проблемите на етничките
заедници во државава.
Имплементатор/и (кои чинители Миистарство
за
финансии:
можат
да
ја
реализираат зголемување на буџетот за програмите
на помалите етнички заедници на
активноста):
Јавниот сервис,
како би им се
овозможило кадровско и техничко
зајакнување на овие редакциите
и со тоа да им се оствори поголема
застапеност во програмската шема .
Канцеларија на министерот без ресор
задолжен за комуникации, отчетност и
транспарентност): во склад со медиска
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стратегија и Законот треба да и се
овозможи на српската заедница
основање на медиумите на мајчин
јазик (списание, радио станица,
информативен портал итн)
Локалните самоуправи: локалните
самоуправи во кои живее значителен
проценат на припадници на српската
заедница ( Град Скопје со своите
градски
општини,
општините
Куманово, Старо Нагоричане, Чучер
Сандево итн) во своите буџети да
издвојат посебни средстава за подршка
на
медиумите кои афирмираат
известување на јазиците на етничките
заедници во Р. Македонија, конкретно
на српски језик.

* ископирајте ја табелата повеќе пати доколку сакате да предложите повеќе
иницијативи во повеќе кластери
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