OBISK SLOVENSKE TISKOVNE AGENCIJE
V torek, 1. 3. 2016, smo v okviru šolskega novinarstva obiskali STA (slovensko tiskovno
agencijo).
Doživeli smo prisrčno dobrodošlico, poleg tega so nam postregli s pico in pijačo.
Sprejela, vodila ter odgovarjala na naša vprašanja je novinarka Sonja Javornik.
Povedala nam je veliko o tej zanimivi agenciji, ki nima svojega portala, temveč posreduje
novice in vesti drugim portalom.
Informacije za pripravo prispevkov dobijo prek e-pošte, spremljanja portalov (prometnih …),
intervjujev, obiskov ljudi ter pomembnejših dogodkov …
Imajo veliko redakcij, ki jih delimo na zunanjo politično, gospodarsko, športno, kulturno ter
notranje politično (o parlamentu, šolstvu, zdravstvu, kroniki, vremenu, prometu, nesrečah
…).
Imajo angleški servis (kjer prevajajo vesti) ter »radijski servis« (kjer vesti okrajšajo, jih
prilagodijo in včasih dodajo celo zvočni posnetek).
Zahvala za napisane novice in (pri nekaterih) tudi za slike in videoposnetke gre tamkajšnjim
uslužbencem. To so novinarji (priučeni ali »izšolani«). Na STA je zaposlenih približno 70
novinarjev. Nekateri, ki zmotno mislijo, da je novinarjevo delo lahko in imajo določen urnik,
se motijo. Njihovo delo je zelo razgibano. Včasih morajo nepričakovano na službeno pot, kdaj
pa morajo sedeti po nekaj ur, da poslušajo kakšno pomembno razpravo. Novinarji se
velikokrat prilagajajo poteku dogodkov in nimajo stalnega urnika ali določenega števila ur.
Kadar pa gredo za novico na teren, se upošteva tudi hitrost predajanja in zapisovanja novic.
Kdaj prenesejo novico v STA hišo prek računalnika, kdaj pa prek telefona. Pomembna je
hitrost, saj naročniki novic zahtevajo čim hitrejše podatke o dogodku. Če se dogodek zgodi v
kakšni drugi državi, imajo uslužbenci v STA-ju mrežo dopisnikov tudi v drugih državah povsod
po svetu.
Ker se po navadi velikokrat zmotimo med pisanjem in težje opazimo svoje napake, so tam
zaposleni tudi uredniki, ki novice popravijo in jih objavijo na internetu ter pošljejo
naročnikom.
Za pridobitev odličnih fotografij in posnetkov, imajo tudi nekaj profesionalnih fotografov in
snemalcev.
Pri intervjuvanju in posredovanju novic uporabljajo različne pripomočke, eden izmed njih je
diktafon, ki mu uslužbenci na STA pravijo kar miška (zaradi oblike), namenjen je snemanju
pogovora. Priključijo ga lahko na telefon ter tako posnemajo pogovor. Izseke iz pogovora
lahko objavijo poleg novic (npr. vremenska napoved ali pa prometno poročilo), vendar je
zgornja meja trajanja pogovora približno 90 sekund.
Poleg diktafona pa uporabljajo tudi drone (brezpilotna letala), vendar le ob lepem vremenu
in ne preveč nizkih temperaturah.

Njihova glavna pripomočka pa sta seveda prenosni računalnik ter telefon.
Pri pisanju novic si pomagajo s programom po imenu STANKA. Novice oz. vesti so sestavljene
iz naslova, vodila ter besedila. Poleg objavljenih novic/vesti pa največkrat »pripnejo« tudi
podobne/ sorodne vire.
KRATKA PREDSTAVITEV NJIHOVE SPLETNE STRANI
Poleg spletne strani, kjer objavljajo novice, imajo tudi spletno stran, po imenu STA
znanost/krog ter EUface.
Aktivni so tudi na mnogih drugih omrežjih: Facebook, Google plus, You Tube, Twiter, RTVS,
Instargram.
Tisto popoldne smo se naučili veliko novega in zanimivega ter uživali v predstavitvi
novinarskega poklica.
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