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Портрет професії журналіста.
Привабливі боки журналістики:
можливість самореалізуватися;
мати творчу за характером роботу;
доносити до людей правду, примножувати
в світі добро, боротися за справедливість;
впливати на формування суспільної свідомості,
громадської думки; спілкуватися з видатними
людьми, прожити цікаве життя; першим опинятися
в гущині подій, осягати глибинний зміст явищ,
причини і наслідки, витлумачувати їх для загалу;
стати знаменитим, мати гарні заробітки,
посідати престижне місце в структурі суспільства.
Труднощі спеціальності: стресовість,
потреба таланту, необхідність безкінечного
самовдосконалення, моральна відповідальність
за кожен журналістський твір,
мистецтво постійного спілкування,
налаштованість на універсальність
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і
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йому, Газета
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Бритва Оккама
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й лікарські
функції.
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Соціальна позиція
журналістики
упорядковувати
роботужурналіста.
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ
Свобода слова і журналістська діяльність
Загальні уявлення про свободу. Діалектика свободи і
необхідності. Свобода і пізнавальна діяльність людини. Свобода слова як найважливіше завоювання і гарант демократичного суспільства. Поняття про свободу преси. Свобода преси і
партійність. Поняття про цензуру. Засади ліберальної теорії
свободи преси та умови її здійснення. Свобода творчості. Свобода слова в законодавствах розвинутих країн та міжнародних
правових документах. Конституція України як гарантія свободи
преси й журналістської діяльності в нашій країні ................ 181
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Газета
Бритва Оккама
РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ
Загальні та спеціальні функції журналiстики
Тлумачення проблеми в сучасній теорії журналістики. Загальні
та спеціальні функції. Загальні: інформаційна функція та
функція формування громадської думки. Спеціальні функції:
організаційна функція, функція «сторожового собаки» (соціальної
критики), ідеологічна функція журналiстики, культурна
функція, розважальна функція журналiстики, рекламна функ
ція ………………………………………………………………… 201
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Критика
Інтернету галактика
РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ
Соціальна позиція журналіста. Засади журналістики
Гуманізм як синтез вимог до журналістської діяльності,
розуміння людини як найвищої цінності, забезпечення миру
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наукових,
професійних,
художніхале
та й
індивідуальних
повідомлень вихожурналіст,
а лише редактор,
рядовий кореспондент,
на
масову
інформацію.
Новина
та її атрибути.
дячи
із своїх
професійних
завдань,
мусить Спонукальність
здійснювати велику
масової
інформації.
Специфіка
інформації
в журналістиці
організаторську
роботу:
створити
навколо
себе інформаційну
(актуальність,
оперативність,
документалізм,
повторюваність
мережу, шукати
шляхи доступу
до джерел
інформації. Крім
тем і неповторність матеріалів). Рівні і форми існування масової
інформаційного забезпечення своєї діяльності, самомаркеінформації.
Зовнішній
і внутрішній
типи інформації
……… 107
тинг є важливою
умовою
його власної
праці, служить
гаран-

журналіст, а лише редактор, але й рядовий кореспондент, виходячи із своїх професійних завдань, мусить здійснювати велику
організаторську роботу: створити навколо себе інформаційну
мережу, шукати шляхи доступу до джерел інформації. Крім
інформаційного забезпечення своєї діяльності, самомаркетинг є важливою умовою його власної праці, служить гарантом успішного становлення й всебічного розвитку здібностей
журналіста.
Нарешті, його робота пов’язана з безперервним створенням
текстів. Це завершальний етап його діяльності. У даному випадку журналіст виступає в ролі письменника. Але від представника цієї вільної професії він різниться тим, що пише завжди,
практично щодня, і за будь-яких умов і обставин. Для щоденної
газети практично кожен її кореспондент повинен подати 200–
250 рядків тексту в номер. Історія журналістики нагромадила
багато свідчень про невтомність видатних майстрів пера: наприклад, Улас Михайлович Дорошевич (1864–1922), знаменитий редактор популярної у свій час газети «Русское слово», крім
керівництва виданням, виконував величезне авторське навантаження: 64 тисячі рядків на рік, 5300 – на місяць, 175 рядків
на день 1. Такий щільний режим і створює головні особливості
праці журналіста, у якій на саме написання твору відводиться
не так уже й багато часу, а натомість його левову частку займає
пошук теми, віднайдення джерел інформації для її висвітлення,
ознайомлення з документами й джерелами та ін.
Перелічені аспекти складають парадигму творчої діяльності
кожного журналіста. Але слід мати також на увазі, що при
збиранні матеріалу йому доводиться здійснювати й самостійні
журналістські розслідування. А це передбачає виконання рольових функцій інших (засадничо – будь-яких) професій, не лише
перелічених щойно тих, які мають виразну творчу домінанту.
Слід однозначно сказати в підсумку, що журналістика, як ніяка
інша сфера, надає індивідові можливість стати особистістю,
реалізувати себе цілком, виявити усі природні таланти, якими б
розмаїтими вони не були.
2. Журналістика приваблює людину можливістю мати творчу за характером роботу. Наскільки важливо для людини за до-
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