
 

Teknologjizimi i medias sjell sfida të reja në redaksi 

Lorin Kadiu 

Gjithmonë e më shumë teknologjia po e ndryshon mjedisin e medias duke e zbehur 

ekskluzivitetin e redaksive dhe gazetarëve në rolin e përçuesit të informacionit. Interneti dhe 

mediat sociale i kanë dhënë publikut të gjitha mjetet për të qenë vetë krijues dhe shpërndarës të 

informacionit.  

Kriza dhe distancimi i detyruar për shkak të pandeminë COVID-19, solli një përshpejtim të 

dixhitalizimit në shumë fusha të jetës, përfshirë dhe komunikimin.  

Raporti vjetor i publikuar nga “Hootsuite” dhe “We Are Social”
1
 tregon se në vitin 2021 

internetin e përdorin 6 nga 10 njerëz në botë, duke shënuar një rritje me 332 milion krahasuar me 

një vit më parë. 

 

Rrjetet sociale duket të jenë faktori kryesor i zgjerimit të aksesit në internet, pasi kërkimet 

tregojnë se 99% e përdoruesve të internetit në botë, në moshat 16 deri në 64, përdorin të paktën 

një rrjet social apo platformë komunikimi online.  

Të njëjtët tregues duket se paraqet edhe Shqipëria, ku të dhënat tregojnë
2
 që edhe pse popullsia 

shënoi rënie krahasuar me vitin 2020, numri i përdoruesve të rrjeteve sociale u rrit me 200 mijë. 

Më shumë se gjysma e shqiptarëve (55.6%) janë përdorues të rrjeteve  sociale, ndërsa numri i 
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telefonave (3.77 Milion) është shumë më i lartë se ai i popullsisë, duke shënuar 1.31 lidhje 

telefonike për person.  

 

Peizazhi i mediave në Shqipëri është dukshëm i ndikuar nga zhvillimet teknologjikë. Në vend 

operojnë mbi 700 media online, rreth 55 televizione dhe vetëm 18 gazeta print.  

Depërtimi i shpejtë i internetit dhe mediave sociale duket se po sjell ndryshime jo vetëm në 

tregun mediatik, por gjithashtu po ndikon vetë rrjedhën e informacionit, duke revolucionarizuar 

pashmangshmërisht mënyrën se si redaksitë dixhitale dhe ato tradicionale i qasen informacionit.  

Çfarë nuk ndryshon në gazetari pavarësisht depërtimit të internetit? 

Gazetaria është një metodike profesionale që siguron, analizon, përpunon dhe shpërndan 

informacion të rëndësishëm përmes rrjeteve tradicionale apo teknologjike, me qëllimin që ai të 

arrijë tek audienca të caktuara.  

Media tradicionale konsiderohen hapësirat ku informacioni shpërndahet përmes materialeve të 

printuara si gazetat, revistat apo mjete të transmetimit (broadcasting) si televizioni dhe radio. 

Këto media mbeten ende burimet më të besueshme të informacionit dhe zakonisht përbëjnë 

pjesën më të madhe të redaksive që krijojnë informacion të ri, i cili ripërpunohet dhe 

interpretohet nga mediat online.  

Çfarë po ndryshojnë interneti dhe mediat sociale në gazetari?  

Mediat sociale e kanë ndryshuar përgjithmonë rrjedhën e informacionit. Interneti ndryshoi 

drejtimin, volumin dhe shpejtësinë e rrjedhave të informacionit në botë. Në hapësirën dixhitale, 

“lajmi” shihet si një njësi e shkëputur nga media që e ka krijuar, në formën e një informacioni që 

ndryshon identitet përmes kontekstualizimit që përdoruesit e rrjeteve sociale i bëjnë në profilet e 

tyre.  

Në të njëjtën mënyrë interneti ka ndikuar dhe rrjedhën e punës së redaksive. Teknologjizimi i 

medias i ka hapur rrugë mundësive të reja. Gazetaria është bërë më e arritshme se kurrë më parë, 



profesioni që më parë duhej të mbështetej në makineri të rënda shtypshkrimi apo njësi 

transmetimi të valëve, tani mundet të përçojë mesazhe direkt nga telefoni celular, kompjuteri apo 

edhe orat smart.  

Pajisjet që e ndihmojnë gazetarin të prodhojë informacion kanë pësuar gjithashtu një progres të 

madh. Kamerat dixhitale, dronët, telefonat celular janë mjete të reja në duart e redaksive, me një 

potencial që lehtësisht mund të zëvendësojnë mjetet tradicionale.  

Revolucionarizimi i mjeteve të komunikimit dhe prodhimit të lajmit na vë përpara sfidash të reja, 

që kërkojnë jo vetëm mobilizimin e redaksive, por edhe të individualitetit të gazetarit. Një 

profesionist i vetëm, me aftësitë dhe mjetet e duhura është sot i aftë të prodhojë, editojë dhe 

publikojë informacion, pa kaluar në filtrat dhe strukturat hierarkike të redaksive.  

Përmirësimi i aftësive dixhitale, është veçanërisht i rëndësishëm për sigurinë e gazetarit në 

momente ndryshimi si ky. Teknologjia po ristrukturon redaksitë, duke sjellë një 

paqëndrueshmëri gjithmonë e më të madhe në hierarkinë dhe rolin e gazetarit tradicional. 

Studimet tregojnë se prej vitesh redaksitë tradicionale po shkurtojnë stafet, ndërsa pozicione të 

reja si: prodhues i përmbajtjes dixhitale, menaxhues apo editor i rrjeteve sociale, po lindin në 

organizatat dixhitale apo hibride të lajmeve.  

Çfarë mund të bëjnë gazetarët për të qëndruar “në treg”?  

Secili nga gazetarët mund të vetëzhvillohet dhe t’i shtojë mundësitë vetes për të qenë pjesë e 

tregut të gazetarisë së teknologjizuar, duke përmirësuar aftësitë profesionale për gazetarinë 

mobile, për multi-platofrmat dhe për parimet themelore etike.  

 Aftësitë dixhitale që ofron gazetaria mobile  

Gazetaria Mobile është një rrjedhë e re e punës ku reporterët trajnohen të rrisin cilësinë e 

raportimit vizual duke qenë plotësisht autonom në lëvizje për raportimin e ngjarjeve me mjetet 

që zotërojnë me vete. Është një mjet demokratik dhe mjaft efektiv sa i përket kostove.  

 Përshtatja e materialeve për multi-platforma  

Me zhvillimin e teknologjisë dhe rritjen e “përgjegjësisë” së mediave online dhe rrjeteve sociale, 

gazetari duhet të marrë njohuri edhe në ripaketimin e përmbajtjes për web, Facebook, Instagram, 

Twitter etj., sipas specifikimeve dhe mënyrave që audiencat e konsumojnë lajmin në këto 

platforma. Pra, ripaketimi i përmbajtjes, gjuhës, simboleve, fotografive/videove ilustruese etj. 

Është e rëndësishme që për të realizuar këtë, gazetarët të njohin sjelljen e audiencës me të cilën 

po komunikojnë në platforma të ndryshme dhe ta përshtatin përmbajtjen sipas kërkesave të saj.  

 Njohja e mirë e parimeve etike  

Ajo që e dallon punën e një gazetari të mirë është njohja dhe respektimi i parimeve themelore 

etike. Përmes formave të multimedias gazetarët munden që të përçojnë tek një audiencë më e 

gjerë, të fitojnë audienca të reja dhe të ndërveprojë me to.  

Sot, media dhe organizata mediatike ndërkombëtare si Al Jazeera, Thomson Foundation, Witness 

etj., kanë investuar në manuale, trajnime apo kurse online pa pagesë, që mund t’i vijnë në 

ndihmë gazetarëve:  



MOJO Manual – http://www.mojo-manual.org/ 

Guidë e plotë mbi pajisjet, editimin, filmimin, rrjetet sociale, live streaming etj.  

Witness Organization – https://www.witness.org/ 

Manual për aktivistët, këshilla për etikën, filmimet gjatë protestave, sigurinë e gazetarëve etj.  

Al Jazeera – 

institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/mobile%20journalisn%20english.pdf 

Qendra për Zhvillim dhe Trajnim Mediatik  

Shoulderpod Academy  http://www.shoulderpod.com/mobile-journalism 

Njohja me “Mobile Journalism” 

Thomson Media – https://bit.ly/3xZ67cG 

Trajnim Online mbi Gazetarinë Mobile  

Thomson Edcast Platform: https://thomsonfoundation.edcastcloud.com/ 

Platoformë trajnimesh online  
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