
 
 
                                           
 
 

К О Н К У Р С 
 

за награда за новинарско известување 
за борба против ракот на дојката 

 
 

Здружението за борба против рак на дојка „БОРКА За секој нов ден“ и Македонскиот 
институт за медиуми (МИМ) објавуваат Конкурс за награда за новинарско известување за 
борба против ракот на дојката. 
 
Конкурсот е дел од кампањата за борба против ракот на дојката во Република 
Македонија што ја спроведува здружението БОРКА и важи за сите новинарски трудови 
во текот на октомври, месец посветен на борбата против оваа болест. 
 
Наградените новинари ќе имаат можност да учествуваат на меѓународна конференција 
за борба против ракот во некоја од европските метрополи, со организирано 
разгледување на градот кадешто ќе се одржува конференцијата. 
 
Правила за учество: 
 

 Сите активни новинари може да учествуваат со една или повеќе стории што ги 
објавиле во периодот од 1-ви октомври до 5-ти ноември 2007 година; 

 Материјалите треба да се достават во истата форма во која биле објавени во 
медиумите, а текстот на сториите што биле објавени во печат и на Интернет 
треба задолжително да се достават и како ворд документ; 

 Кандидатите треба да пополнат пријава (во прилог), во којашто се наведени 
правата и обврските на учесникот/кандидатот; 

 Материјалите и пријавата треба да се достават најдоцна до 15-ти ноември 2007 
година до Здружението БОРКА на поштенски фах 838 или до МИМ по пошта на 
адреса Порта Буњаковец А2/1, 1000 Скопје. 

 
Жири комисијата ќе го оценува квалитетот и квантитетот на новинарското известување и 
во предвид ќе ги земе истражувачката работа, иновативноста, креативноста и етичноста 
на новинарот, а особено јавната корист и позитивните промени што новинарскиот труд ќе 
го предизвика во заедницата. 
 
За дополнителни информации: 
 
Билјана Додева, Претседател на здружението БОРКА, 02 32 24 636, 075 396 142, 
borka.mk@gmail.com; http://myspace.com/nvoborka  
Дејан Андонов, Македонски институт за медиуми, 02 32 98 466, 071 31 76 61, 
dandonov@mim.org.mk; www.mim.org.mk  
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