
Треба објективно лепо писати о нама 

Пише: Александар Баљак
среда, 08 јул 2009 02:17

  

(Политика, 07.07.2009)

  

* Свако јутро шаљем пса по новине. Тако је човеков најбољи пријатељ постао доносилац
лоших вести.

  

* Мало је рећи да ми целовито информишемо јавност. Ми доста тога и додајемо.

  

* Наша понуда истине је најбогатија. Ми увек нудимо више верзија истог догађаја.

  

* То што говоримо није засновано на провереним чињеницама, јер ми у чињенице не
сумњамо, па их стога и не проверавамо.

  

* Нисмо имали потребе да улепшавамо стварност јер су с ратишта стизале само лепе
вести.

  

* Захваљујући средствима јавног информисања, ми не знамо за неуспехе.

  

* Добили смо медијски рат. Сада цео свет зна за нашу срамоту.

  

* Истина о нама је отишла у свет. Судићемо јој у одсуству.

  

* Ми нисмо обични посматрачи, ми смо драги гледаоци.
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* Телевизија ограниченог домета не може да се мери са телевизијом ограничене памети.

  

* Извињавам се гледаоцима због сметњи у слици. (Инсајдер)

  

* Нећу да сутра људи показују прстом на мене и да говоре: то је онај са телевизије.

  

* Наш стални дописник са пострадалог подручја малчице претерује. Пише као Данте.

  

* Они који мрак приказују црном бојом дају искривљену слику прилика у земљи.

  

* Данас све може да се каже. Зато цензори имају пуне руке посла.

  

* Један ТВ новинар је одлетео са уредничког места већ после пилот-емисије.

  

* Новинар који фризира информације не крије уредничке амбиције.

  

* Уредник штошта није могао да објави јер има жену и децу.

  

* Новинари су се договорили да буду седма сила, али само главни уредници се држе
договора.

  

* После обавезних састава воде новинари блиски влади.

  

* Новине које су се продале имају велику ремитенду.
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* Код нас нема цензуре. Упозоравају се писци и новинари да о томе строго воде рачуна.

  

* Код нас има много нерасветљених злочина. Ето какво је наше истраживачко
новинарство!

  

* Кад неко значајан умре, сви медији то објаве, а кад се неко значајан роди – сви ћуте!

  

* Једно време био сам одсутан, па не знам шта се у свету догађало.

  

* Реците ми да то није истина! Хоћу да будем сигуран да јесте.

  

* Ни ја нисам веровао док ме нису информисали.

  

* Ја сам важна карика у ланцу информисања. Ако лажу мене, лажем и ја вас!
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