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• Дали читате дневни весници?

ДА - 150 студенти - 53.5%

НЕ - 94 студенти - 33.5% 

Ретко/ Понекогаш - 36 студенти - 13%

* Најголем дел од 

студентите читаат 
дневни весници.
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• Доколку вашиот одговор е ДА, дали сметате дека во
весниците има доволно едукативни содржини за младите?

* Нема - 134 студенти 48%

* Има, но не доволно - 82 студенти 29%

* Има - 64 студенти 23%

Студентите сметаат дека 
нема доволно едукативни 
содржини за младите во 
весниците. Политиката е 
презастапена, а содржините за
младите се занемаруваат.
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• Кој е вашиот омилен дневен весник?

• Немаат омилен дневен
весник - 98 студенти - 35%

•“Вест” - 122 студенти -
43% 

• “Дневник” - 34 студенти -
12% 

• “Вечер” – 16 студенти -
7%.

• “Нова Македонија” - 10 
студенти - 3%
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• Кои рубрики/содржини од весниците редовно ги следите?

• Култура и политика - 100
(36%)
• Занимливости и забавни
содржини - 80 испитаници -
28% 
• Спорт - 30 студенти - 10%
•Хороскоп - 20 студенти -
7%
• Здравје, мода, убавина и 
храна - 20 студенти - 7%
• Економија - 10 студенти -
4%
• Наука и технологија - 15
студенти - 6% 
• Црната хроника - 5
студенти - 2%
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Во дневните весници најмногу ги следат рубриките поврзани со култура и 
политика, занимливости и забава, а најмалку содржините од областа на
науката, технологијата и црната хроника. 



- Има - 235 (84%) - политика

- Нема - 45 (16%) 

• Има ли одредени содржини во весниците кои ви пречат?
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- Преку информативните
вести на ТВ – 220 (78%)

- Преку дневните весници -
40 (14%)

- Подеднакво преку двата
медиума - 20 (8%)

• Дали повеќе сакате да се информирате преку дневните
весници или преку информативните вести на ТВ? 
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- Редовно - 120 (43%)

- Ретко - 90 (32%), 

- Често - 60 (22%)

- Не гледаат вести - 10 (3%) 

* Колку често ги следите вестите на ТВ?
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• На новинарите во електронските медиуми - 170(60%)

• На новинарите во печатените медиуми – 60 (22%)

• Подеднакво веруваат и на новинарите во печатените и 
на новинарите во електронските медиуми - 40 (14%).

• Не веруваат на никому - 10 (4%)

• На кои новинари повеќе им верувате?
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 Поголем број од анкетираните студенти, повеќе им веруваат на
новинарите во електронските медиуми, затоа што поверодостојно и
поопширно ги прикажуваат настаните.

 Исто така дел од студентите наведуваат дека медиумот во
електронска форма има можност на исправка на она што е
напишано и прикажано во текот на денот и тоа да го сторат во
следните информативни вести.

 Оние коишто повеќе им веруваат на новинарите во печатените
медиуми, сметаат дека новинарите во печатените медиуми имаат
поголема слобода на изразување, помалку се партизирани и го
објавуваат она што е најдобро.



• ТВ Сител - 140 (50%) 

• ТВ Канал 5 - 100 (35%) 

• МТВ – 14 (5%)

• 24 Вести - 10 (4.5%) 

• Телма - 6 (2%)

• Алфа - 6 (2%)

• ТВ Стар - 4 (1.5%)

 На која ТВ редовно гледате вести?
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- Да - 155 (55%) 

- Делумно - 45 (17%)

- Не - 41 (15%) - затоа 
што сметаат дека 
најголем број од 
медиумите се под 
партиско влијание

-Понекогаш - 39 (13%) -
зависи од тоа за што се 
зборува, односно за каква 
тема станува збор.

* Дали им верувате на новинарите, односно на
електронскиот медиум чии вести редовно ги следите?
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• Преку Интернет - 270 (97%)

• Преку ТВ вести - 10 (3%)

 На кој начин младите најчесто се информираат?

Образложение? Затоа што поголемиот дел од денот го поминуваат на
интернет и затоа што информациите таму најбргу се шират. Затоа
што повеќе ги интересира некој трач отколку црна хроника. Неколку.
испитаници дадоа интересен одговор со тоа што кажаа дека се
информираат преку интернет за да не плаќаат за весник!
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- ДА - 210 студенти, 75 %

- НЕ - 70 студенти, 25 %

• Дали сметате дека медиумите имаат големо влијание врз
формирање на вашето мислење за настаните и
случувањата во земјата?
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- Да – 144 (51%)

- Не - 106 (38%)

- Делумно – 16 (6%)

- Не следам локални ТВ - 14 
(5%)

 Дали сметате дека локалните ТВ станици доволно
информираат за случувањата во вашата средина?
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• За новости и настани од
светот – 116 (41%). 

• За новости и настани од
целата држава – 114 (40%)

• За новости и настани од
нивната средина - 30 (10%)

• За сите – 20(9%)

 За што од следново имате потреба повеќе да сте
информирани?
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 Кои од следниве содржини најмногу ве интересираат и 
најмногу ги следите на ТВ?

• Забава -156 студенти -
26 % 

• Свет -116 студенти - 19
% 

• Спорт – 108 студенти -
18 %

• Култура -104 студенти
- 17 % 

• Политика - 68 студенти
-12 % 

• Економија - 44 
студенти - 8 %
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 Дали се согласувате со тврдењето дека мора да се гледаат 
барем едни информативни вести на ТВ во текот на денот, или 

да се прочита барем еден весник за да се биде во тек со 
случувањата во земјата и светот?

 ДА – 190 (68%)

 НЕ – 90 (32%) (и преку Интернет може да се биде во тек со случувањата)
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Кој ви е омилен новинар? Која е причината, односно што 
ви се допаѓа најмногу кај него/неа?

*Добиени се вкупно 306
гласа, бидејќи некои
студенти имаа повеќе
омилени новинари.

• Снежана Лупевска - поради нејзината емисија „Код“ и
нејзината оригиналност;

• Жарко Димитриоски - поради емисијата „Еден на еден“.

• Драган Павлович-Латас - бидејќи имал специфична боја на
гласот, поинаков стил на водење и изразување, давањето свои
мислења и коментари;

• Татјана Стојановска од ТВ „Канал 5“, поради нејзиниот излед
и начин на говорење;

• Ана Јовковска, водителката на емисијата „Пулс“, поради
нејзината уникатност.

 160 се изјаснија дека немаат свој омилен
новинар!

 На листата на омилени новинари на останатите студенти, со 
приближно ист број гласови, се наоѓаат следниве новинари:



• Славица Арсова и Валентин Николовски од ТВ Сител, затоа
што добро си ја вршеле работата. Кај Валентин Николовски 
студентите посебно го издвоија како позитивно тоа што не ги
искажувал своите политички ставови; 

• Ивона Талевска, поради изразот на лицето, начинот на
облекување и сл.;

• Оливера Трајковска, затоа што отвора прашања што другите
ги избегнуваат, 

• Александар Чомовски, поради искуството,

• Герман Филков, ги воодушевил со познавањето на
економската состојба, како во државата така и надвор од неа. 

• Јанко Илковски заради емисијата „Јади бурек“. 

• Мирка Велиновска и Васко Ефтов - поради нивната смелост
да го искажат својот став кон темите и сл. 



СУМИРАНИ ЗАКЛУЧОЦИ

 Најголем дел од студентите читаат дневни весници.

 Сметаат дека нема доволно едукативни содржини во
весниците.

 Посочуваат дека политиката е презастапена, а содржините
за младите се занемаруваат.

 Омилен дневен весник им е “Вест”.

 Во дневните весници најмногу ги следат рубриките
поврзани со култура и политика, занимливости и забава, а
најмалку содржините од областа на науката и технологијата.

 Најмногу им пречат содржини поврзани со политика.

 Од содржините на ТВ најмногу следат забава, свет, спорт и
култура.

 Повеќе сакаат да се информираат преку информативните
вести на ТВ отколку преку дневните весници, но како
најзастапена форма за информирање се јавува Интернетот.



 Студентите повеќе им веруваат на новинарите во
електронските медиуми.

 Редовно следат вести на ТВ, најмногу на ТВ Сител и ТВ
Канал 5.

 Сметаат дека медиумите имаат големо влијание врз
формирање на нивните ставови и мислења во однос на
општествените случувања.

 Имаат потреба од повеќе информации за случувањата во
државата и во светот.

 Сметаат дека локалните ТВ станици доволно
информираат за случувањата во нивната средина

 Најголем дел од студентите немаат свој омилен новинар.
Дел од оние студенти што издвоија омилен новинар,
всушност издвоија ТВ-презентер, што е сосема различно.



БЛАГОДАРИМЕ НА ВНИМАНИЕТО!

Катедра по новинарство и 
медиуми, Правен 
факултет, Универзитет 
“Гоце Делчев”-Штип


