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Шановні колеги!
Цей номер „Журналіста України“ — перший у новому 2017 році. Весь попередній рік ми намагалися вдосконалювати видання, аби воно стало кориснішим
і цікавішим. Цю роботу продовжимо й зараз. Реагуючи на важливі виклики, які
постали перед місцевими комунальними ЗМІ, публікуватимемо актуальну інформацію з питань роздержавлення. Зокрема, у цьому номері — поради юриста
Олександра Дяченка щодо особливостей перереєстрації газет.
Журнал продовжить свою вже традиційну рубрику „Життя спочатку“ — розповіді про наших колег-переселенців. Одна з цікавих історій — про унікальний
проект „Полілог“ — уже на сторінках „ЖУ“.
Своїми спостереженнями про розвиток жанру розслідувань в Україні, про
дієвість журналістики, про реакцію на викривальні матеріали ділиться відома
журналістка Анна Бабінець — одна з переможців Українсько-польського конкурсу журналістської майстерності, який проводять спілки журналістів України
та Польщі.
Унікальні світлини фотокореспондента Олександра Клименка та інтерв’ю з
ним — також шукайте у журналі.
А ще корисним досвідом роботи діляться наші колеги з Рівненщини: голова
обласної організації НСЖУ Дмитро Тарасюк розповідає про цікаві проекти і зусилля, які доводиться докладати для захисту ЗМІ від влади.
І, зрештою, трішки святкового настрою додасть розповідь про захоплення
нашої колеги з Броварів Олени Перевозник — іконопис.
Спасибі, що залишилися з нами і в новому році!
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