Vodič za intervju
IT
Uvodni nagovor

Sklop 1: O intervjuvancu_ki
Kako dolgo že opravljate delo?
V katerih vlogah ste do sedaj delali? Imate kakšne novinarske izkušnje? Izobrazba?
Lahko opišete tipični delovni dan? Kaj vse obsega delo?
Kako je delo organizirano znotraj organizacije? Obstaja poseben razvojni oddelek ali je to
razpršeno? Komu odgovarjate?
Kakšna je narava sodelovanja z uredništvom?

Sklop 2: Tehnologija na splošno
Na katerih tehnoloških projektih trenutno delate? Kateri so bili najpomembnejši v zadnjih letih?
Kaj je načrtovani/želeni učinek razvoja tovrstnih tehnologij za novinarsko delo?
● Nove prakse? (“novo” novinarstvo)
● Nadgradnja obstoječih praks? (bolj poglobljeno novinarstvo)
● Racionalizacija obstoječih praks? (časovna racionalizacija, manjši stroški produkcije)
Katere stvari razvijate v hiši, kaj kupujete? Zakaj?
Od koga ponavadi prihajajo pobude za razvoj novih tehnologij? Kdo je najbolj dojemljiv zanje?
Kdo najmanj oz. se jim upira?

Sklop 3: Digitalne platforme
3.1 Socialna omrežja
Kako je na vaše delo vplival vzpon socialnih omrežij? Jih vidite predvsem kot grožnjo ali tudi kot
priložnost za sodelovanje?
Kot kanal za zbiranje informacij? Je to povezano s kakšnimi novimi tehnološkimi rešitvami, ki jih
razvijate?
Kot kanal za širjenje vsebin [vašega medija]? Je to povezano s kakšnimi novimi tehnološkimi
rešitvami, ki jih razvijate?

Ali zbirate in analizirate podatke o uporabnikih, ki so aktivni na profilih socialnih omrežij [vašega
medija]? V kakšne namene?

3.2 Iskalniki (=Google)
Kako je na vaše delo vplivala monopolizacija Googla kot edinega iskalnika?
Kakšen je pomen optimiziranja strani za iskalnike? Kaj počnete, da to izboljšujete?
Ali kdaj svetujete uredništvu, kako naj oblikuje vsebine (naslovi, slike), da bi bile te čim bolj
vidne v digitalnem okolju/čim bolj izpostavljene na iskalnikih?

Sklop 4: Podatki o uporabnikih
Ali zbirate in analizirate podatke o uporabnikih vašega spletnega mesta? Katere programe pri
tem uporabljate in zakaj?
Katere podatke zbirate in kako jih obdelujete? Komu predstavljate sklepe?
Uporabljate te podatke tudi za segmentiranje uporabnikov?

Sklop 5: Odnos z uredništvi
Kako poteka vaše sodelovanje z uredništvom [vašega medija]?
So uredniki odprti za tehnološke novosti ali ne? Zakaj se vam tako zdi? Kaj pa novinarji?

Sklop 6: Avtomatizacija
Delate trenutno kaj na avtomatizaciji? Na katerih področjih:
● Pisanje novic
● Zbiranje informacij
● Ključne besede
● Personalizacija prikaza novic

Sklop 6: Prihodnost
Kako vidite prihodnost tehnološkega razvoja v novinarstvu?

