
 

Teknologjia, rrjetet sociale dhe  negocimi i  kufijve të gazetarisë 

Erlis Çela 

Gazetaria po kalon përmes proceseve të vazhdueshme ndryshimi. Në vija të përgjithshme 

gazetaria e sotme është pjesë e një ekosistemi mediatik të paqendrueshëm dhe të dominuar nga 

platformat dixhitale. Zhvillimet teknologjike kanë sjellë ndryshime të rëndësishme në industrinë 

e medias dhe në gazetari. Flukset teknologjike kanë ndikuar në stilin, format, proceset e 

prodhimit dhe shpërndarjes, si dhe në modelet e biznesit të medias në përgjithësi.Transformimet 

që ka nxitur teknologjia në gjithë komponentët e mësipërm, ngrenë diskutimin për ripërkufizimin 

e profesionit dhe kufijve  të fushës së gazetarisë. 

Media sociale, ku përfshihen të gjitha platformat që nga Facebook e deri të Tik Tok, përbëjnë sot 

një realitet të pamohueshëm me të cilin gazetaria dhe gazetari duhet të ballafaqohet. Ndonëse 

qasja e determinizmit teknologjik, në pamje të parë mund të japë përshtypjen e përqendrimit në 

pasojat negative të teknologjisë, debati mbi ndryshimet është e rëndëshime të bëhet duke 

analizuar në mënyrë objektive kontributet pozitive dhe pasojat negative nga perspektiva të 

ndryshme. Ndryshim i vazhdueshëm që më së shumti vjen si rezultat i flukseve teknologjike, ka 

prekur tre elementë kryesorë që lidhen me median dhe gazetarinë.  

Së pari ka sjellë ndryshime të rëndësishme në praktikën e profesionit. Gazetarët e ditëve të sotme 

me siguri nuk ndjekin rutinat që kanë ndjekur kolegët e tyre dy apo tre dekada më parë, si në 

raport me procesin e prodhimit të lajmit ashtu dhe në raport me audiencën që konsumon këtë 

informacion. Praktikat që ata ndjekin kanë ndryshuar ndjeshëm si rezultat i ndikimit të 

teknologjisë në prodhimin dhe shpërndarjen e informacionit. Nga ana tjetër përhapja e 

platformave të medias sociale dhe përdorimi i tyre gjithnjë në rritje si burim informacioni nga 

përdoruesit ka ndryshuar qasjen e mediave tradicionale  në raport me aftësitë dhe njohuritë që 

kërkojnë nga reporterët e rinj. Së dyti transformimi i nxitur nga teknologjia ka prekur edhe 



produktin, pra lajmin apo përmbajtjen e prodhuar nga media dhe profesionistët e saj. Mediat 

tradicionale që shfrytëzojnë platformat e medias sociale, por edhe vetë gazetarët kanë përshtatur 

produktin e tyre sipas kërkesave të rrjetit dhe sjelljes së përdoruesve. Kjo mund të vihet re mjaft 

mirë në Instagram, ku televizionet ofrojnë video të shkurtëra, apo materiale me formate hibride, 

të cilat pëlqehen nga audiencat. Së treti ndryshimet kanë prekur vetë profesionin e gazetarit si 

dhe perceptimet e krijuara ndër dekada si rezultat i diskursit mbizotërues mbi atë çka duhet të 

jetë gazetaria. Debati rreth profesionit të gazetarit, parimeve, praktikave, normave etike dhe 

doentologjike, përbëjnë tashmë një linjë të re studimesh që njihet si studime mbi kufijtë e 

gazetarisë.  

Ndikimet e teknologjisë 

Shumë studiues dhe profesionistë të fushës janë përfshirë në hulumtimin e ndryshimeve që ka 

sjellë teknologjia në media dhe fushën e gazetarisë, duke u fokusuar në konceptin e kufijve. John 

Pavlik identifikon katër dimensione të ndikimit të teknologjisë në gazetari. Sipas tij këto 

dimensione së pari kanë të bëjnë me aspekte që lidhen me angazhimin audiencave apo 

përdouesve, nëpërmjet mediave sociale, teknologjisë celulare dhe aplikacioneve. Së dyti janë 

ndryshimet në përmbajtjen dhe ndërfaqen e përdoruesit (p.sh., interaktiviteti, AR, VR, etj). 

Pavlik rendit si dimension të tretë metodat e prodhimit në ndryshim të vazhdueshëm dhe 

praktikat profesionale. Në këtë dimension mund të përmendet ndikimi i algoritmave, 

automatizimi si dhe përdorimi i inteligjencës artificiale në procesin e prodhimit dhe shpërndarjes 

së informacionit. Së fundmi janë ndikimet  në modelin ekonomik, burimin e të ardhurave dhe 

implikimet ligjore/politike.  

Teknologjitë e reja kanë sjellë transformime rrënjësore në modelin ekonomik të mediave, duke 

ndikuar direkt në burimin e të ardhurave të tyre. Disa prej mediave tradicionale që nuk u 

përshtatën me këto ndryshime siç është rasti i gazetave të printuara, po humbin vazhdimisht 

terren duke u detyruar të kalojnë në hapësirën online. Ndërsa televizioni dhe radio arritën të 

përshtaten me kushtet e reja duke ndërtuar modele ekonomike hibride që bazohen në 

kombinimin e burimeve tradicionale të të ardhurave dhe mundësive të reja që ofron rrjeti. Sa i 

përket aspektit të legjislacionit dhe politikave të medias, teknologjia ka hapur diskutime sfiduese 

për qasjet që duhen ndjekur. Çështje si e drejta e autorit, liria e shprehjes, privatësia dhe çështje 

të tjera të medias, të cilat në epokën e mediave masive trajtoheshin përmes qasjes intitucionale, 



me përhapjen e internetit, mediave sociale dhe aplikacioneve mobile janë bërë shumë të vështira 

të adresohen.  

Sfidave të mësipërme i shtohen edhe kriza globale si ajo e Pandemisë Covid-19 që nxorri në pah 

edhe një herë problemin e dezinformimit dhe nevojën për ta adresuar atë, në një ekuilibër delikat 

mes lirisë së shprehjes dhe informimit, si dhe detyrimit për mbrojtjen e publikut nga lajmet e 

rreme apo teoritë konspirative, të cilat dëmtojnë jo thjesht ekosistemin e informacionit, por 

njëkohësisht venë në diskutim funksionimin e demokracisë. 

Duke iu rikthyer edhe një herë konceptit të kufijve të gazetarisë është e rëndësishme të 

theksojmë se për gazetarinë si profesion apo si praktikë nuk ekziston një konsesus i përgjithshëm 

rreth karakteristikave. Përkundrazi gazetaria kuptohet si një praktikë sociale e diskutueshme dhe 

dinamike, e lidhur me kontekste specifike, karakteristikat e së cilës negociohen vazhdimisht.  

Karakteri i negociueshëm i kufijve të gazetarisë e bën edhe më të vështirë konsensusin mbi 

profesionin e gazetarit. Sipas studiesve Martin Scott,  Mel Bunce dhe Kate Wright vijat 

kufizuese të profesionit të gazetarisë janë ndërtuar shoqërisht, duke përcaktuar se kush mund të 

cilësohet si gazetar, çfarë mund të përcakohet si gazetari dhe cilat janë sjelljet e përshtatshme 

gazetareske përballë praktikave devijante. Disa nga kufijtë kryesorë brenda ideologjisë 

dominuese për profesionin e gazetarisë përfshijnë ndarjet midis gazetarëve dhe audiencës, 

gazetarëve dhe burimeve të tyre, si dhe dallimin mes lajmeve dhe përmbajtjeve me qëllim 

bindjeje. Këto ndarje janë zbehur së tepërmi në ditët e sotme për shkak të mundësisë që 

teknologjia ofron. Në mënyrë të veçantëështë e vështirë të përcaktosh qartë një ndarje mes 

gazetarit dhe audiencës. Teknologjia i ka dhënë mundësi përdoruesit të jetë njëkohësisht, 

prodhues dhe konsumator i përmbajtjes. Megjithatë koncepti i kufijve profesionale të gazetarisë, 

përbën bazën e një diskutimi dinamik që fokusohet në rolin e platformave të medias sociale në 

riformësimin e praktikave gazetareske dhe ndryshimin e profesionit të gazetarit.  

Media sociale dhe ripërkufizimi i profesionit 

Kompanitë e medias dhe profesionistët e angazhuar në to e pranojnë tashmë një lloj varësie ndaj 

pltaformave të medias sociale dhe internetit. Është e vështirë sot për një reporter të ri të 

imagjinojë punën e tij si gazetar pa ekzistencën e platformave si Google, Facebook, Instagram, 

WhatsApp, Youtube, etj. Në një farë mënyre edhe gazetarët e pranojnë këtë lloj varësie ndaj 



medias sociale. Megjithatë çështja duhet kuptuar në kontekstin e nevojës së medias dhe 

gazetarëve për të arritur audiencat e synuara. Përshtatja me logjikën e medias sociale bëhet 

pikërisht për të mos humbur audiencat, të cilat në këto platforma kanë zhvilluar  zakone të reja të 

konsumit të përmbajtjes.  

Ne jemi dëshmitarë sesi media ka zhvilluar strategji të posaçme të përshtatjes me rrjete të 

ndryshme. Ato kanë krijuar përmbajtje dhe formate të përshtatshme sipas logjikës së Intagramit, 

eksperimentuar me Snapchat për t’iu adresuar audiencave më të reja në moshë dhe tani janë të 

detyruara të ndjekin një nga platformat me përhapjen më të shpejte në botë siç është TikTok. 

TikTok është një nga këto platforma të reja, e cila ka shpërthyer në tregun ndërkombëtar me 

logjikën dhe gjuhën e vet algoritmike. Të dhënat tregojnë se TikTok, është rrjeti social i shtatë 

më i përdorur në botë dhe aplikacioni i parë pa lidhje me Facebook që arriti 3 miliardë shkarkime 

në nivel global. Ndërkohë një artikull i ditëve të fundit i “The Guardian” e cila i referohet një 

raporti të Ofcom tregon se rrjeti TikTok është burimi i lajmeve me rritjen më të shpejtë në 

Mbretërinë e Bashkuar1.  

Shifrat janë të ngjashme pothuajse në të gjithë globin. Sipas të njëjtit raport, një e katërta e të 

rriturve amerikanë thonë se përdorin gjithmonë TikTok për t’u njohur me lajmet. Rrjeti arriti fuqi 

të konsiderueshme si burim informacioni sidomos gjatë luftës në Ukrainë. Ishte kjo arsyeja që 

Shtëpia e Bardhë dhe administrata amerikane organizoi një takim informues me 30 përdorues me 

influencë në TikTok, duke shënuar një praktikë të re në komunikimin me median dhe publikun. 

Stafi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Jen Psaki, 

informuan këta përsona për qëllimet strategjike të Shteteve të Bashkuara në rajon dhe iu 

përgjigjën pyetjeve mbi shpërndarjen e ndihmës për ukrainasit, punën me NATO-n dhe mënyrën 

se si Shtetet e Bashkuara do të reagonin ndaj një përdorimi rus të armëve bërthamore2. 

Megjithatë krahas shifrave që tregojnë se audiencat e reja po përdorin gjithmonë e më shumë 

rrjete si TikTok, Instagrami, Twich apo Snapchat, ajo që bie në sy është fakti se brenda rrjetit 

vihet re një tendencë e përdoruesve për t’u informuar nga individë me influencë, të cilët nuk janë 

gazetarë, dhe jo nga llogari të hapura nga mediat tradicionale. Studimi i Ofcom tregoi se mediat 

                                                             
1https://www.theguardian.com/technology/2022/jul/21/tiktok-is-fastest-growing-news-source-for-uk-adults-ofcom-

finds?CMP=fb_a-technology_b-

gdntech&fbclid=IwAR0bExq4MipKDVwaHplb7pRtoeyEK7VHwEaTQl1Uc8zdeh0g2vwzQBVGkuE 
2https://www.washingtonpost.com/technology/2022/03/11/tik-tok-ukraine-white-house/ 



duhet të konkurrojnë me “TikTokers” të cilët nuk janë gazetarë, për të qenë burim informacioni. 

Ata që konsumojnë lajme në TikTok, burimin kryesor kanë individët që ndjekin brenda 

platformës (44%). Pas tyre vijnë miqtë dhe familja me  32% dhe më pas renditen organizatat e 

lajmeve me 24%.  

Procesi i përcaktimit të kufijve në një fushë apo profesion të caktuar ka të bëjë me diferencimin 

dhe dallimin mes “të brendëshmve” dhe “të huajve”, praktikave “të pranueshme” dhe 

“devijancave”, si dhe përcaktimin e ndryshimit mes “ne”dhe “ata”. Rrjedhimisht këtu kemi të 

bëjmë me një proces që ndikohet nga ndërveprimi i aktorëve të jashtëm dhe të brendshëm. 

Përkufizimet dhe përcaktimi i kufijve vetëm nga gazetarët nuk është i mjaftueshëm për të patur 

një dallim të qartë të vijave kufizuese të fushës dhe profesionit. Pikërisht për këtë arsye, 

studiuesit kanë theksuar idenë se përcaktimi i kufijve është një proces interaktiv mes aty që janë 

të angazhuar në profesion dhe atyre që kontribuojnë nga jashtë korrnizave tradicionale. 

Nëse flasim për kufij, që përcaktojnë vijën ndarëse të fushës së gazetarisë, atëherë automatikisht 

pranojmë ekzistencën e zonave “gri” të papërcaktuara, të cilat ashtu si në kufijtë mes shteteve 

përbëjnë një hapësirë asnjëanëse. Studiuesi Folker Hanusch kur flet për këto zona “gri” shprehet 

se në to mbivendosen  fusha e gazetarisë me fusha të tjera sociale. Sipas tij pikërisht në këtë 

hapësirë të papërcakuar normat gazetareske kontestohen vazhdimisht. Ai sjell rastin e blogervë të 

Instagramit të cilët me ndikimin që kanë te përdouesit e rrjetit mund të sfidojnë qasjen normative 

të gazetarisë. Hanusch ka analizuar punën e të ashtuquajturëve “Influencer” në Instagram duke u 

fokusuar te përmbajtja që ata prodhojnë, e cila mund të klasifikohet si “lifestyle journalism” apo 

“gazetaria e stilit të jetës”. Këta individë në fakt veprojnë pikërisht në këtë zonë gri mes fushës 

së gazetarisë dhe fushave të tjera. Puna që ata bëjnë nuk mund të shpjegohet as me konceptin e 

“gazetarisë qytetare” pasi nuk kemi të bëjmë me një përmbajtje  të prodhuar nga amatorë. Ky 

vlerësim vlen edhe për përdorues të Youtube të cilët njihen si “Youtuber” dhe që prodhojnë 

përmbajtje me cilësi shumë të lartë dhe me parametra profesionale. 

Diskutimi mbi kufijtë e gazetarisë ka dhe një dimension individual që ka të bëjë me perceptimin 

që ka secili nga gazetarët mbi rolin që ai ka apo duhet të ketë në shoqëri. Ky perceptim indvidual 

nuk është i shkëputur nga konteksti institucional dhe influencat e tjera kulturore me të cilat 

përballet gazetari. Megjithatë ndikimi i rrjeteve sociale dhe transformimi teknologjik duket se do 

vazhdojë të mbajë të hapur diskutimin mbi kufijtë e gazetarisë. Nga ana tjetër vetë gazetarët 



duhet t’i japin përgjigje pyetjes nëse janë të gatshëm t’i negociojnë këto kufij me të “huajt”. 

Debati rreth kufijve të profesionit, krahas të qenit një diskutim akademik, ka implikime direkte 

në profesionin dhe punën e përditshme të gazetarëve. Mënyra sesi gazetarët e perceptojnë rolin e 

tyre dhe normat e profesionit, ndikon në përmbajtjen që ata prodhojnë dhe marrëdhëniet që 

ndërtojnë me aktorët e tjerë të shoqërisë dhe  audiencat. 
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