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Дорогий читачу!

Журналістика – унікальна галузь, у якій поєднуються знання, 
вміння та навички, притаманні людям найрізноманітніших профе-
сій. Журналіст – це не письменник. Точніше, він є не лише пись-
менником, а й, наприклад, продавцем, психологом, актором… і 
ще багато ким. А творче натхнення, що спирається на політ фан-
тазії, потрібно йому так само, як потрібні й воля та цілеспрямо-
ваність, які беруть початок у твердому грунті життєвої реальнос-
ті. У цьому – універсальність журналістики як сфери професійної 
діяльності. Змінюються технічні засоби й зростає швидкість зби-
рання, передачі та поширення інформації, але незмінною залиша-
ється суть роботи журналіста: збирати факти й думки, знаходи-
ти зв’язки між ними й розповідати про це людям. І в цьому – уні-
версальність роботи журналіста. Сьогодні працювати журналістом 
стає ще більш захоплююче, ніж раніше – і саме тому наша про-
фесія належить до найпрестижніших, а конкурси на факультети 
журналістики – одні з найбільших. Путівником у цей яскравий і 
неповторний світ і покликаний стати навчальний посібник, який 
Ви тримаєте в руках.

Приємного і корисного Вам читання!
Автор
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