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Нове видання – не проста переробка попереднього. 
Інтернет, блоги і твітер створили почасти абсолютно 
нові форми журналістики, а почасти так потіснили 
старе ремесло, що виникла необхідність у новій спро-
бі, звичайно ж, спираючись на випробуване: чиста 
мова, ґрунтовний пошук і чітке бажання проклас-
ти інформаційну просіку через джунглі з мільярдів 
байтів. Задля цього книжка вперше презентує окре-
мий розділ про роботу в та з відділами піар і прес-
службами. Так посібник, який добре зарекоменду-
вав себе впродовж десятиліть, стає ще кориснішим, 
пропонуючи ідеальну орієнтацію для початківців, 
волонтерів і молодих редакторів. Та й досвідченим 
авторам не завадить завжди бути в курсі новинок.

Ще ніколи журналісти не були такі важливі для сус-
пільства, ніж в епоху інформаційного вибуху. Ще 
ніколи не існувало такої нагальної потреби у ком-
петентному, критичному та наочному вступі в цю 
складну і прекрасну професію. В книжці покроко-
во розкриваються форми журналістики та пробле-
ми журналіста – наочно, з використанням яскравих 
прикладів з практики.

Практика передбачає точну інформацію: що чекає 
мене в цій професії, чим відрізняється робота в газе-
ті від роботи в журналі, на телебаченні, в онлайн-ре-
дакції, в інтернеті? Як виглядає повсякденна робота 
в редакції? Куди, власне, подавати заяву на навчання? 
Що потрібно вже знати, щоб не осоромитися? Книга 
дає відповіді на ці питання.

Інформація про авторів подана в кінці книги. 
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ПЕРЕДМОВА ВІД ВИДАВЦЯ

Мас-медіа, журналісти, аудиторія

Мас-медіа відіграють важливу роль у житті суспільства.
Філософи вкажуть насамперед на ті можливості мас-медіа, які дозволяють 

вести дискусії в суспільстві, обмінюватися думками, формувати громадську 
думку. Або, навпаки, вивчають деструктивні можливості мас-медіа – ідеоло-
гічне навіювання, прищеплення потрібних думок і поглядів.

На думку українського філософа Є. Бистрицького, мас-медіа є « концен-
трованим виразом ідеї відкритого політичного дискурсу, соціальним інсти-
тутом з організації міжлюдського діалогу, громадянського консенсусу» [Би-
стрицький Є., 1995: 38]. Він також вважає, що мас-медіа – це медіатори, тобто 
посередники в суспільстві, засоби передання інформаційних потоків від однієї 
соціальної групи до іншої. Разом з тим багато хто з філософів не погоджується 
з тією думкою, що мас-медіа внутрішньо формують нашу свідомість. Вони вва-
жають, що самі мас-медіа – це частина тієї реальності, в якій ми живемо, але 
потребують серйозного ставлення тому, що можуть привернути увагу людей 
до будь-якої проблеми.

Філософи виділяють умови, яким має задовольняти поняття медіа у фі-
лософсько-етичному дискурсі: 1) інформаційні засоби не можна раціонально 
розділити за його ідеальним і матеріальним складом (інакше це призведе до 
плутанини, в медіа нерозривно об’єднуються матеріальні та ідеальні компо-
ненти); 2) вони повинні трансцедентувати просторову і тимчасову зв’язаність 
безпосереднього досвіду (розширюють можливості людини з передання знань, 
досвіду, інформації); 3) мають збирати і створювати громадськість (аудито-
рію); 4) передають відсутнє, але не як саме по собі (тобто відсутнє інтегрується 
в певну структуру); 5) створюють певний тип дистанції до предмета; 6) ство-
рюють особливий тип близькості (розширення горизонтів інформування; 7) 
висловлюють позицію до відсутнього; 8) завжди тримають відсутнє в своєму 
розпорядженні (зберігають, утримують і відтягують потік інформації); 9) інс-
ценують передане; 10) передають сенс [Этика..., 2003: 14 – 18].

З філософського погляду, простежується також низка тенденцій в медій-
них змінах: «а) поліпшення здатності до накопичення; б) посилення впливу на 
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