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Лайфхак (від лайфхакінґ, англ. life
hacking) — це маленька хитрість або корисна порада, яка допомагає вирішувати
побутові проблеми, заощаджуючи тим
самим час.
Це набір методів і прийомів «зламу»
навколишнього життя для спрощення
процесу досягнення поставлених цілей
за допомогою різних корисних порад і
хитрих трюків.
Зазвичай лайфхакер не створює нових методик, а просто використовує вже
існуючі.
Довідка з Вікіпедії
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Фото Олександра Харвата

Ми 25 років пробували й помилялись,
щоб ви стали успішнішими
Історія становлення незалежної преси в незалежній Україні –
це історія розвитку не «завдяки», а «всупереч». Але протидія народжує ще сильнішу дію, а перешкоди вчать виживання та розвитку. Вміння знаходити найефективніші шляхи вирішення нових
проблем – запорука виживання в українському видавничому бізнесі. Якщо не маєш спонсорів-політиків і не розраховуєш на бюджетні дотації – покладатися мусиш лише на власний розум і винахідливість. Буде важко, але цікаво. Спробував щось нове – відчув, що пішло – робиш це далі. Не пішло – проаналізував причини – спробував робити по-іншому. І так постійно.
Наш девіз по життю – і мій, і мого дітища «ОГО» – упав, піднявся і пішов далі! Не тримати голову в минулому, не чіплятись
за колишні невдачі та образи – а зробити висновки з помилок і
розчарувань та впевнено рухатись далі. Тільки так!
Певно, саме тому газета «ОГО» та інші ЗМІ, які ми створили
на її базі, витримала конкуренцію і в рік свого 25-річчя залишається впливовим гравцем на ринку регіональних ЗМІ. А наш досвід, упевнений, стане у пригоді багатьом колегам.
4
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Зрештою, ми недарма чверть століття пробували й помилялись
– можливо, комусь це допоможе стати успішнішим! Адже «ОГО»
– це і кузня кадрів не лише для регіонального, а й для загальноукраїнського медіа-ринку, і випробувальний полігон для багатьох
інновацій в українському медіа-бізнесі.
Автор книги працює в «ОГО» з 2003 року, а співпрацює з нами
ще довше – з 1997-го. А отже, більшу частину процесів, які відбувались із нами впродовж цих 25 років, не лише бачив зсередини, а й брав у них безпосередню участь. Тому на сторінках книги
йому вдалося поєднати власний досвід як журналіста й редактора з прикладами реалізації тих чи інших прийомів саме у Видавничому домі «ОГО».
Отже, запрошую вас спочатку до читання, а далі – до вивчення та використання нашого досвіду. А про те, що вийде чи не вийде, – пишіть на Facebook!
Віктор ДАНИЛОВ,
засновник Видавничого дому «ОГО»,
фундатор незалежної преси на Рівненщині
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Цінність «Лайфхака» – у його «заземленості»
Рукопис книги Віталія Голубєва читав довго — «розтягуючи задоволення». Нечасто на українському книжковому ринку
зустрінеш таке практично спрямоване видання для журналістів, яке базувалося б саме на вітчизняному досвіді роботи ЗМІ.
Якісних перекладних західних видань — вистачає. Цікавої документалістики та художніх творів колег по перу — також не
бракує. А ось «Лайфхак для журналіста» Віталія Голубєва цікавий насамперед, у хорошому розумінні, «заземленістю» наведених порад, їхньою суто практичною, я б сказав, прагматичною спрямованістю.
Здавалося б, автор досить часто говорить на сторінках книги
про давно відомі речі. Але пропущені через власний досвід Віталія та досвід редакції «ОГО», де він працює, — чимало тез сприймаються ніби по-новому. І стають справді корисними порадами.
Нині, коли «Лайфхак для журналіста» виходить друком, вітчизняний медіа-ринок переживає складний етап реформування. Дві важливі реформи, які ініційовані або підтримувані Національною спілкою журналістів України — роздержавлення друкованих ЗМІ та створення суспільного мовлення — спонукають
редакції та журналістів по-особливому свідомо вкладати час і ре6
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сурси в підвищення кваліфікації. Адже це — одна із запорук завтрашньої конкурентоспроможності на ринку.
Для Національної спілки журналістів України підвищення
кваліфікації колег належить до пріоритетів роботи. Автор книги
Віталій Голубєв — секретар НСЖУ саме з напрямку навчальної
діяльності. Тому особливо радію виходу новинки, адже це — конкретний внесок активіста НСЖУ в нашу спільну справу. Впевнений, праця Віталія допоможе багатьом редакціям і багатьом журналістам віднайти приховані резерви ефективності своєї роботи.
А молодим журналістам книга дозволить краще зрозуміти реалії
нашої професії.
Не кожен погодиться з усіма думками автора. Але вважаю, книга не залишить байдужим і стане корисною — а це головне. Сподіваюсь, нове видання матиме гарний попит з боку наших обласних
організацій, редакцій ЗМІ, активістів НСЖУ. І для багатьох колег стане настільною книгою.
Сергій ТОМІЛЕНКО,
голова Національної спілки журналістів України,
заслужений журналіст України
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Про що ця книга
Головні ресурси журналіста — інформація та час. Вміння ефективно ними розпоряджатись — ключова складова професіоналізму працівника мас-медіа.
«У журналістській діяльності існують свої обмеження. Два
з них — нестача часу та, часто, недоступність інформації — першопочатково притаманні цій професії», — писав Девід Рендалл у
книзі «Універсальний журналіст» [14]. Журналіст в епоху Google
та Facebook так само, як і раніше, відчуває брак часу, натомість
часто стикається не з недоступністю, а з надлишком інформації. «Уміння ставати «фільтром уваги», який пропускає лише
найважливіше, а «сміття» відмітає, є необхідним в умовах інформаційної перевантаженості» [1, с. 13]. Іншими словами, нині в
роботі з інформацією акцент у професіоналізмі журналіста значною мірою зміщується від вміння знайти інформацію до вміння її розтлумачити й подати.
Час — найбільш недооцінений з ресурсів, якими ми володіємо. Дещо менше за час недооціненим є ресурс «здоров’я». Натомість важливість ресурсу «гроші» часто переоцінюється. (Гроші
є не самоціллю, а провідником до певних цінностей, які отримуємо завдяки їм). Людському буттю властивий кругообіг ресурсів
із можливістю обміну одного ресурсу на інший (власного часу —
на гроші, власних грошей — на чужий час і т. д.). Колосальний
резерв підвищення нашої професійної та особистої ефективності — це переоцінка ресурсу «час» (у бік збільшення його цінності)
і вміння сприймати час як гроші та оперувати цими двома ресурсами не окремо, а «у зв’язці».
Ефективність у використанні часу та інформації —
взаємопов’язана. У цьому контексті доречно говорити про поняття професійної та особистої ефективності журналіста як головну тему цієї книги.
Журналістика – це своєрідна міні-проекція життя загалом.
У журналістській діяльності яскраво відображаються паттерни (шаблони, повторювані послідовності дій) людської взаємодії, людської комунікації у найширшому розумінні цього слова.
Журналістика – це те конкретне, що є і частиною загального, і
його зменшеним, масштабованим відображенням. Саме тому чи
не будь-яку суто професійну, з першого погляду, пораду можна
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«спроектувати» на життя взагалі, збільшивши масштаб. І навпаки – можна зменшувати його до рівня журналістської діяльності там, де, на перший погляд, автор вдається до філософських узагальнень.
Добірка порад, разом з окремими міркуваннями про специфіку
роботи сучасного журналіста, сподіваюсь, допоможе по-новому
подивитись на деякі звичні складові журналістських буднів. А
подивившись — використати деякі поради. Потім — оцінити результат, і якщо він вам сподобався, — використати ще щось. А через деякий час книгу варто перечитати заново: цілком імовірно,
що на деякі речі ви подивитесь по-новому і під час наступного
прочитання звернете увагу на ті моменти, які минулого разу залишили вас байдужими. Про те, що вдалося і як ви застосували на
практиці прочитане, буду радий дізнатись електронною поштою
(моя адреса: vg2001@ukr.net) або на моїй сторінці у Facebook
(facebook.com/golubev2305).
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Частина І. Інформація
У кав’ярні, яку ми любимо відвідувати з дружиною, нам нещодавно запропонували анкету постійного клієнта. Там була добірка запитань, покликаних оцінити якість роботи закладу з різних
аспектів. Ми старанно відповіли і, сподіваюсь, укупі з іншими
респондентами дали власнику цінний зворотний зв’язок.
Коли офіціантка взяла у нас заповнену анкету й пішла, ми замислились: хто складав анкету? Малий бізнес навряд чи звертатиметься за цим до піар-агентства. Імовірно, питання разом зі
зверненням до клієнта формулював найрозумніший з персоналу.
Точніше, той, хто добре володіє словом, працював з інформацією. Подумалося: хто з офіціантів матиме більше можливостей подальшого кар’єрного просування за умов однакового виконання
всіма базових обов’язків? Імовірно, той, хто матиме додаткові навички, які будуть потрібні роботодавцеві, але для реалізації яких
він не має бажання наймати додатковий персонал.
Звісно, все життя офіціантом не працюватимеш, але «покрутившись» у цій сфері, приміром, рік, а згодом, завдяки додатковим знанням, вмінням і навичкам, іще рік попрацювавши адміністратором із більшим обсягом відповідальності, матимеш кращі
передумови для подальшого зростання вже в іншій сфері — досвід за плечима не носити. Принаймні, з мого досвіду, на Школи
журналістики нині часто приходять люди з малого бізнесу, яких
власник «озадачує» вести сайт фірми чи групу у Facebook. Додаткових людей для цього бере далеко не кожен — простіше «підзавантажити» когось із працівників. А для них узяти на себе додаткову роботу і продемонструвати якісне її виконання — це можливість подальшого зростання, якщо не в цій фірмі, то в іншій, де
відповідний досвід оцінять дорожче.
Висновок: дедалі в більшій кількості підприємств, установ, організацій, у тому числі й насамперед раніше ніяк не пов’язаних з
інформаційною сферою, навички збирання, обробки та подання
інформації — тобто базові навички журналіста — стають затребуваними й можуть слугувати для працівника вигідною «точкою
диференціації». Вміти працювати з інформацією — у тренді. Дедалі більше грошей у світі зароблятиметься саме на інформації,
а не на «фізичних» товарах. Світом правлять ті, хто знає про нас
найбільше. Тобто — володіє інформацією. Які ж маленькі хитрощі чи просто корисні кроки ми можемо зробити, аби стати більш
упевненими володарями інформаційного простору?
10

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

1. Не беріться за всі теми підряд — тверезо
оцінюйте власні сили й можливості редакції
Якщо у вашому колективі, образно кажучи, півтори людини, одна
з яких — майбутня мама на останніх місяцях вагітності, а ще півставки — пенсіонер і студент-практикант — ви, звісно, можете обіцяти
відвідувачу, який приніс тему для гучного журналістського розслідування, що справді неодмінно займетесь висвітленням проблеми
корупції в місцевій поліції та підготуєте про це ґрунтовний матеріал. Але чесніше, впевнений, буде відразу сказати: «Вибачте, у нас не
вистачає для цього людей». Або: «Вибачте, це не наша спеціалізація». В ідеалі, варто дати телефони колег, які, на вашу думку, справді можуть зацікавитись темою, котру вам запропонували й за котру,
з тих чи інших причин, ви не беретесь.
Відмовити «на старті» буде чесніше ще й тому, що людина, яка
принесла тему для розслідування, згодом почне цікавитись: ну як
там матеріал? І коли ви скажете, що нічого ще не робили, співрозмовник цілком логічно образиться: навіщо ж було годувати обіцянками? Перспектива зіпсувати стосунки в цьому разі — набагато реальніша, ніж коли ви відмовите людині на початку розмови. Бо в останньому випадку ви справили враження чесної людини, в першому — брехуна-маніпулятора: «нагодували обіцянками», дали надію й нічого не зробили.
Зрештою, чимало редакцій та журналістів мають чітку спеціалізацію: хтось свідомо не порушує скандальних тем, хтось хотів
би, але не має для цього кадрів, а хтось працює в режимі агрегатора новин і просто не готує власну аналітику та розслідування
(не тому, що боїться, а тому, що має зовсім іншу стратегію розвитку). Обирати власний шлях — право кожної редакції й кожного
журналіста. Ви не повинні відчувати докорів сумління через те,
що відмовляєтесь братися за певну тему — благо, зараз вистачає
і ЗМІ, і блогерів, і громадських активістів, аби вони змогли «підхопити» матеріал, від якого відмовились ви.
До речі, часом виявляється, що інший ЗМІ підготував цілком
придатний матеріал на тему, від якої ви відмовились, а ваша редакція без жодних фінансових втрат і з дотриманням законодавства про авторське право візьме та й передрукує готову статтю,
написану колегами. Як кажуть, теж варіант — у виграші всі!
Вміння сказати «так» тому, що створює для вас можливості, пов’язане зі здатністю сказати «ні» тому, що створюватиме
проблеми.
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Визначте свої сильні сторони. І як журналіста, і як редакції в цілому. І використовуйте їх на повну!
Наприклад, для редакції «ОГО», де я працюю, — це мультимедійність (газета + Інтернет + глянець; текстові статті
+ відеопроекти); це проекти на стику редакційного та комерційного відділів; це системна робота з молоддю — від
учнівської парти до першого робочого місця в редакції.
Так само я чітко усвідомлюю свої сильні сторони як
журналіста, як викладача й медіа-тренера та прагну максимально використовувати саме їх.
Те саме можете робити і ви. Якщо, приміром, журналістські розслідування — не ваша «фішка», не варто
«убиватись», аби за будь-яку ціну підготувати власне розслідування й подати його на конкурс розслідувань просто
тому, що «всі так роблять». Зосередьтесь на тому, що у
вас виходить найкраще.
Наприклад, у вашій редакції є журналіст з освітою релігієзнавця, який вміє готувати якісну аналітику на відповідну тему. Зробіть це вашою «фірмовою ознакою». Якщо
ви працюєте в регіональному ЗМІ й побоюєтесь, що подібна вузька спеціалізація на місцевому ринку просто не затребувана — не зациклюйтесь на ньому. Використовуйте
Facebook, моніторте усі можливі конкурси, гранти, тренінги відповідної тематики — і створюйте собі імідж, а згодом і репутацію не місцевого, а всеукраїнського рівня.
(Імідж — це те, що ви самі говорите світові про себе, а репутація — те, що говорять про вас).
Сьогодні журналістика — це, з одного боку, універсальність (не тільки та й не стільки у володінні різними
платформами, скільки у постійному стані «готовності до
змін»). Натомість з іншого — спеціалізація. Отже, фокусуйтесь на своїх сильних сторонах. На тому, що вмієте робити і робите краще за інших. «Витискайте» з них усе, як
сік із лимона!
12
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2. Творіть «серіали» з новин
Нещодавно журнал Playboy перезняв свої обкладинки 19701980-х років з тими самими моделями. Найстаршій із моделей,
яка позувала для знімків, — 63 роки [9].
Справді, більшість тем, за які беремось, мають набагато довший «життєвий цикл», ніж спершу здається. Життя — це процес, безперервна лінія, а не сукупність окремо взятих «точок»подій. А отже, дуже часто для створення цікавого матеріалу достатньо лише повернутись до теми, яку висвітлювали раніше, й
поцікавитись: а що змінилось?
Задля економії часу немає сенсу щоразу писати новий текст «з
нуля» — копіюйте «базову» інформацію зі статті-першоджерела,
лише «нанизуючи» на неї нові факти й коментарі. Взірцем можуть бути документальні телепроекти з життєвими історіями,
де короткий виклад події повторюється декілька разів упродовж
програми, аби глядач із будь-якого моменту міг зрозуміти суть
справи.
Вдалий приклад створення «інформаційного серіалу» — досвід
черкаської газети «Нова Доба» в той час, коли її очолював Сергій Томіленко, нинішній голова Національної спілки журналістів України. У справжнісінький серіал на сторінках цього видання перетворилась історія черкаського ветерана, якому від імені
тодішнього голови Верховної Ради України подарували... зламаний телевізор.
Перша публікація розповідала про те, як працівники апарату
Верховної Ради передали діду Якову від імені голови ВР Володимира Литвина списаний старий телевізор. Він поламався наступного дня. Ветеран почав оббивати пороги чиновників...
Тема другої публікації з’явилась швидко: голова Верховної
Ради оперативно (за два дні) відреагував на критику «Нової
Доби», й ветеранові подарували новий сучасний телевізор. Газета
отримала персональний лист-пояснення від В.Литвина.
Користуючись нагодою, редакція «Нової Доби» надіслала
лист-відповідь В.Литвину, подякувала за реакцію на критику, запропонувала політику дати ексклюзивне інтерв’ю і... отримала запрошення до Києва. Це — тема наступної публікації.
А через три місяці газета, яку редагував Сергій Томіленко, знову повернулась до діда Якова та його телевізора від «Литвина та
«Нової Доби». Матеріал був особливо корисним з огляду на початок передплатної кампанії...
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Редакторський досвід голови Національної спілки журналістів України, безперечно, вартий вивчення й наслідування. Адже
подібні новини-історії трапляються у журналістській практиці
кожного з нас. Тож частіше дивіться на подію як на процес, на новину як на лише один із кадрів фільму — і монтуйте власний новинний серіал, де кожну серію створює саме життя!

14
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3. Створюйте шаблони матеріалів наперед
Ідучи на подію, яка відбуватиметься в розвитку (наприклад, сесія
міської ради з багатьма питаннями), створіть заздалегідь «заготовку» першого матеріалу за темою. На місці події, пересвідчившись,
що все іде за планом, ви зможете додати кілька свіжих деталей, можливо, фото з місця події – і відразу активувати матеріал на сайті.
Розвиток події в такому разі висвітлюватимете у наступних матеріалах. Зрозуміло, що так варто робити, коли сама по собі подія є новиною (скажімо, резонансна сесія, яку кілька разів переносили через неявку депутатів, або судове засідання в гучній справі). Те саме
може стосуватися засідання, де мають ухвалити якесь прогнозоване рішення — ви можете передбачити його і так само створити «заготовку», згодом лише додавши деталей або змінивши час із майбутнього на минулий, якщо ви цю подію вже проанонсували – і це може
бути окремий матеріал.
Чи не найпростіший приклад використання цієї технології – робота з результатами екзит-полу на виборах: якщо ви знаєте, що голосування закінчується о 20.00, а о 20.01 в онлайні будуть оприлюднені дані екзит-полів – створіть матеріал-«заготовку», куди потрібно буде вписати лише відсотки за того чи іншого кандидата. Коли
«година Ч» настане – відкрийте у браузері два вікна: сайт, де пишете
статтю, і сайт, де оприлюднюють дані екзит-полу. Далі, як кажуть, –
справа техніки. Головне – не забудьте поставити коректне посилання на першоджерело інформації: у будь-якій ситуації журналіст повинен дотримуватись елементарних норм професійної етики.
Інший приклад: засідання міської протиепідемічної комісії, де
вирішуватимуть, чи продовжити у школах карантин. Чому б не
створити й не «залити» в «адмінку» сайту два шаблони матеріалу за темою — на випадок продовження карантину й на випадок його завершення? Як тільки на засіданні приймуть те чи інше
рішення — вам залишиться тільки активувати актуальний варіант матеріалу. А коментарі й деталі зможете викласти пізніше —
в окремій статті. Тим часом новина-«блискавка» вже житиме (й
збиратиме перегляди користувачів) власним новинним життям.
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4. Завжди будьте у «всеозброєнні» — сповідуйте
принцип «розумної надлишковості» ресурсів,
необхідних для роботи
Це означає, що знарядь для фіксації інформації та допоміжних
пристроїв для журналістської роботи у вас повинно бути трохи
більше, ніж, скоріше за все, реально знадобиться. До «розумних
надлишків» віднесемо усе, що може убезпечити від форс-мажору.
Перевірте, щоб у записнику була достатня кількість чистих аркушів, у ручці – заряд, у диктофоні чи відеокамері – касета, у фотокамері – карта пам’яті з достатнім вільним обсягом та заряджений елемент живлення, на рахунку мобільного телефону – достатня сума, аби в разі потреби зателефонувати, у тому числі – й
на номер іншого оператора або стаціонарний міський номер. Перевірте, чи в пам’яті телефону є номери служб таксі. А в гаманці
– достатня кількість готівки (саме готівки, бо в місці, де ви можете опинитись під час інтерв’ю, банківську картку можуть і не приймати). Цілком можливо, що вам знадобляться гроші, щоб, знову
ж таки, викликати таксі або ж розрахуватися за себе, якщо співрозмовник запросив вас на обід. А в сумці чи портмоне постійно
мають лежати паспорт і редакційне посвідчення. Остання порада
особливо актуальна для жінок, які часто змінюють сумочки під
одяг та настрій.
Готовність техніки до запису інформації власноруч перевірте
перед тим, як вирушати на інтерв’ю – не покладайтесь на те, що
про все подбає колега-оператор чи фотограф. Інтерв’ю – це ваша
відповідальність, його успішне проведення – це ваш імідж, а робота в команді особистої відповідальності не скасовує.
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5. Розшифровуйте матеріал відразу після
повернення з інтерв’ю
Це не означає, що в усіх випадках варто нехтувати іншими справами чи редакційними завданнями, аби за будь-яку ціну відразу
почати працювати із записаним матеріалом. Пріоритети конкретного журналістського дня можуть бути різними, проте загальне
правило – однакове: не відкладайте розшифровку матеріалу надовго.
По-перше, він може зазнати технічних пошкоджень (стертися
чи загубитися). Імовірність цього зростає тим більше, чим більше часу минає від зйомки чи запису до часу роботи з матеріалом.
Можливо, ви відразу виявите, що частина матеріалу з технічних
причин записалась неякісно – принаймні ви оперативно зможете
прийняти рішення, що робити.
По-друге, сідаючи за розшифровку матеріалу «за гарячими слідами», ви можете відтворити в пам’яті «дух» розмови, пригадати ключові її моменти, усвідомити, які думки залишились «за кадром», але були важливими для змісту бесіди. Це потрібно, щоб
відповідним чином структурувати інтерв’ю, зробити певні змістові акценти, переформулювати власні запитання під важливі,
ключові відповіді (дещо змінити «букву» розмови, аби точніше
передати «дух»).
«Якщо на якісь запитання співрозмовник дав банальні відповіді, цю частину інтерв’ю можна вилучити. Зате якщо інтерв’ю стосується якогось складного предмета, в слова журналіста можна
вписати ввідну пояснюючу інформацію, щоб зробити текст більш
зрозумілим читачам. Утім, інколи додаткову інформацію до предмета інтерв’ю розміщують у вигляді окремої довідки» [12, с. 60].
Можливо, побачивши, що певний важливий аспект висвітлено
недостатньо, ви вирішите зв’язатись із співрозмовником і попросити про додатковий коментар (у тому числі – телефоном, електронною поштою або засобами інтернет-зв’язку).
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6. Фотографуйте замість того, щоб переписувати,
і для того, щоб потім не шукати
Якщо перед вами той чи інший носій потенційно корисної вам
інформації — сфотографуйте його смартфоном. Цілком можливо,
потім знадобиться.
Фотографуйте таблички з іменами та посадами спікерів на
прес-конференціях. Якщо спікерів багато і вони вам не знайомі,
послідовно сфотографуйте людину — і крупним планом табличку біля неї. Потім, працюючи над матеріалом, легше буде ідентифікувати, де — хто.
Фотографуйте документи, які в електронному вигляді вам недоступні, а переписувати інформацію звідти — довго. Приміром,
коли під час інтерв’ю співрозмовник показав вам цікавий документ на декілька сторінок друкованого тексту.
Нехай у вашому смартфоні будуть фотографії всіх необхідних
сторінок паспорта, довідки з номером вашого ідентифікаційного
коду, інших документів, які вам періодично потрібно пред’являти
або дані яких наводити, заповнюючи різноманітні анкети.
Фотографуйте графіки роботи закладів, які відвідуєте періодично, щоб потім в останній момент не шукати, чи, приміром,
прийомний сьогодні день у відділі субсидій.
Фотографуйте на рекламних щитах телефони, фізичні адреси
та адреси сайтів закладів торгівлі та сфери послуг, якщо виникла думка колись скористатись їхніми пропозиціями. (Приміром,
«треба буде при нагоді подивитись там вхідні двері» — коли через півроку назбираєте грошей на двері, вам не потрібно буде «з
нуля» шукати координати магазинів, достатньо буде лише переглянути фото в галереї смартфону).
Щоб сфотографувати документ, потрібно кілька секунд. Навіть якщо він вам не знадобиться, витрата ресурсів мінімальна.
Натомість економія часу вийде вагомою.
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7. Телефонуючи кудись чи вперше контактуючи зі
співрозмовником, чітко називайте своє прізвище,
а не лише ім’я та місце роботи
Особливо це важливо, якщо у вашій редакції працює кілька
людей з однаковим ім’ям.
Чимало можливостей продовження контакту з людьми втрачається лише через те, що коли співрозмовник сам телефонує до редакції (приміром, на службову «безлімітку», з якої ви з ним спілкувалися раніше), ваші колеги просто не можуть ідентифікувати,
якого саме з трьох Микол, що працюють у редакції, хоче почути
співрозмовник. А він не знає про вас більше нічого, окрім того, що
йому телефонував «Микола з газети» і просив інформацію, якої
тоді в нього не було, а нині є, і він готовий нею поділитися. Ось
тільки не дуже зрозуміло, з ким саме — ні йому, ні вашим колегам. Особливо, якщо слухавку взяла людина з іншого відділу, не
посвячена в тонкощі редакційної «кухні».
Журналіст — це не майстер, якого наймаєте для ремонту: його
зазвичай справді запам’ятовують за ім’ям і практично ніхто не запитує прізвище. Натомість журналіста якнайбільше людей повинні пам’ятати за прізвищем (навіть якщо забудуть ім’я) — щоб
потім нові можливості заробітку знаходили саме вас, а не вашого тезка.
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8. Зі справді важливих питань і до справді
важливих, перспективних співрозмовників
телефонуйте з власного, а не зі службового
телефону
Нехай саме ваш особистий номер залишиться у ньюзмейкера
— особливо, зважаючи на те, що не факт, що ви працюватимете
до пенсії саме в цій редакції. Не дуже довіряю й варіанту «Запишіть на майбутнє мій особистий телефон» — тому, що людина в
цей час уже розмовляє по телефону, а отже, записати вона може,
скоріше за все, лише на папері, якщо має до нього доступ. Та й чи
стане вона потім переносити цифри, записані на клаптику паперу, в пам’ять свого телефону? Наскільки ви важливі для цієї людини, аби вона витрачала на фіксацію вашого телефонного номера бодай кілька секунд свого часу?
Отже, краще, щоб номер вашого телефону відразу «висвітився» на екрані телефону співрозмовника. Не економте на телефонних дзвінках людям, які можуть бути для вас корисними у майбутньому.
Виправдання у стилі «Дзвонити на номери іншого оператора
— дорого» залиште комусь іншому. Якщо сфера вашого заробітку
— інформація, телефон на дві сім-карти окупиться дуже швидко.
Ще один нюанс, який часто трапляється, коли ви телефонуєте
зі службового, а не власного телефону. Дехто має можливість відповісти на нетермінові дзвінки лише по завершенні робочого дня.
Дехто свідомо планує у своєму графіку спеціальний час для обробки нетермінових вхідних дзвінків (особливо, якщо в людини
їх багато, і це — постійна практика). Сам інколи так роблю й раджу робити іншим — відповідати на нетермінові дзвінки наприкінці робочого дня, виділивши для цього певний час. Отже, цілком може трапитись, що ньюзмейкер зателефонує вам лише після 18-ї години, коли редакційну «безлімітку» ніхто не братиме, бо
нікого не залишилось в офісі. Або на дзвінок відповість той, хто
довше затримався на роботі. (Не факт, що він у курсі, хто з колег
кому телефонував упродовж дня). Або відповість... прибиральниця чи охоронець («Це, напевно, хтось із журналістів телефонував,
дзвоніть завтра зранку, коли вони прийдуть на роботу»). Не факт,
що людина перетелефонує. Не факт, що інформацію про дзвінок,
адресований вам, передадуть. Тому не покладайтесь на випадковість — покладайтесь на власний телефон.
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