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Шановні колеги!
Актуальні проблеми реформування зараз хвилюють редакторів усіх комунальних газет, адже тривають обидва етапи медіареформи. Тож, у цьому номері „Журналіста України“ — добірка корисних матеріалів, які стануть в нагоді
редакторам і журналістам. Так, редактор кременецької газети „Діалог“ ділиться
досвідом, як у невеликому райцентрі можна видавати кольоровий щотижневик
на 16-ти сторінках і при цьому залишатися фінансово незалежними від влади.
Прибутковим є також комунальне видання з 84-річною історією „Народна трибуна“ на Полтавщині. Про роботу з читачами, стосунки з владою, передплату,
рекламу та інші важливі складові успішного видання розповідає його редактор
Петро Ляш.
Окрім цього, на сторінках журналу ви знайдете багато юридичних консультацій — про зарплати і надбавки, про оформлення родичів на роботу, про права
членів трудового колективу та інше.
З журналіста — у прес-секретарі: такий вибір зробила львів’янка Катерина
Рибій. У її розповіді — про „правильну“ роботу прес-служби, яка вміє співпрацювати зі ЗМІ та допомагати колегам.
І, звісно, традиційна рубрика „Життя спочатку“ — цікаві і часом непрості спогади колег, які пережили тиск, переслідування і залякування, але змогли досягти професійного успіху на новому місці.
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