„Журналіст України“, №2 лютий, 2017

3

Шановні колеги!
Цей рік — чи не найвідповідальніший для редакторів і трудових колективів комунальних ЗМІ. Адже він остаточно має покласти крапку у процесі
розлучення влади та медіа. Відтак, перед багатьма редакціями постає чимало питань — як господарювати, де шукати рекламодавця, чим заохочувати
читача… „Журналіст України“ намагатиметься допомогти у цьому корисними
матеріалами — порадами експертів, фаховими коментарями, публікаціями
про досвід колег. Уже з цього номера в рубриці „Роздержавлення“ читайте
розповідь головного редактора газети „Бершадський край“, що на Вінниччині, Федора Шевчука. Також про свою готовність до вільного плавання
розповідають редактори зі Львівщини, Одещини і Київщини.
Ексклюзивне інтервʼю та унікальні кадри переслідуваного кримського
журналіста Миколи Семени ви також знайдете у цьому випуску журналу.
Актуальні коментарі на тему якості журналістської освіти дають відомі
журналісти і експерти, а більш ґрунтовними роздумами з цього питання ділиться директор Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка Володимир Різун.
А трішки ліричного настрою додасть душевна розповідь про нашу колегу
із Запоріжжя — відповідального секретаря обласної організації НСЖУ Валентину Манжуру та її захоплення — поезію.
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