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Професія журналіста приваблює можливістю доносити до
людей правду, примножувати в світі добро, боротися за
справедливість, а також
можливістю впливати на
формування суспільної свідомості, громадської думки.
У здійсненні цих завдань полягає реалізація безпосередніх
функцій журналістики.
Для знаходження цікавої інформації журналіст повинен
використовувати різні засоби і методи - це і робить працю
журналіста важкою, а іноді навіть небезпечною. Вони
бувають в самих гарячих точках країни, стараються дістати,
«вирвати» самі свіжі, самі неймовірні та правдиві новини.
Тому їх часто називають «акулами пера». Не догоджають
владі, борються з корупціонерами та бюрократами,
виставляючи їх в неприглядному світлі. Майже половина
робочого часу журналісти використовують на пошук
матеріалу та інформації, а друга половина – на написання
статей і новин. Журналістський талант і легке перо
підвищують продуктивність праці журналіста і роблять їх
статті цікавими, які хочеться читати.
День журналіста в Україні щорічно відзначається 6
червня. Він став професійним святом журналістів,
кореспондентів і репортерів.
День журналіста стали відзначати після підписання
Президентом Указу №251/94 від 25 травня 1994 року, який
наказував встановити в республіці нове "професійне свято
працівників засобів масової інформації".

Союз журналістів України створили 23 квітня 1959 року. Це
було ще в епоху існування СРСР. Але об'єднання українських
журналістів входило до складу Союзу журналістів СРСР.
Кардинально ситуація змінилася з розпадом "країни рад" і
проголошенням незалежності України.
Союз журналістів став називатися Національною
спілкою журналістів України. У 1992 році організація стала
членом Міжнародної федерації журналістів - найбільшої в
світі організації професійних працівників ЗМІ.
Дату святкування Дня журналістів вибрали також не
випадково. Саме в цей пам'ятний день, в Брюсселі,
Національна спілка журналістів України прийняли до лав
Міжнародної федерації журналістів. Пропозицію підтримали
переважною більшістю голосів.
У нинішніх реаліях важко уявити сучасне суспільство без
свіжої та оперативної інформації. Тому День журналіста вже
давно перейшов з категорії професійного свята в
загальнонародне.
День Журналіста в Україні можна
назвати святом не тільки для працівників цієї галузі, але й для
всіх мешканців країни. Адже нинішній світ досить складно
уявити без Засобів Масової Інформації. Безліч людей
працюють, дізнаються головні новини, іноді навіть
ризикуючи життям, і передають інформацію всій
громадськості. Іноді, цей труд можна назвати героїчним.
Адже саме за допомогою журналістів люди отримують
своєчасну інформацію з професійними поглядами на події та
фактами з життя.

Керівники району привітали працівників та дописувачів районної газети
«Вперед» з професійним святом.

Традиційно, урядові та неурядові організації в честь
професійного свята приурочують присудження видатним
журналістам нагород за безкомпромісну боротьбу за справу
демократії. Крім того, проводяться тематичні пресконференції, брифінги. У цей день журналісти приймають
вітання від колег, друзів і читачів.
В 2005 році, президент України, тоді ще Віктор Ющенко
у День Журналіста сказав такі слова: Україні потрібні нові
стандарти журналістики, цивілізований медіапростір, в якому
було б представлене все розмаїття ідей і думок. Воно має
поступово
позбуватися
заангажованості,
політичної
обмеженості. Нового виміру мають набути взаємини держави
і преси. У влади не може бути тем, закритих для журналіста»
Ці слова наочно показують, наскільки ця професія важлива
для України. І зараз все ще проходить процес позбавлення
політичної обмеженості, але сподіваємося, що слова
колишнього президента України незабаром стануть віщими, і

працівники ЗМІ не будуть мати ніяких обмежень у своїй
діяльності.
В даний момент, в нашій країні дуже складна політична
та військова обстановки, тому, саме зараз професія
журналіста дуже важлива для звичайних жителів України.
Їхня справа зараз, як ніколи, важлива для всієї країни.
Згідно з даними міжнародної організації "Репортери без
кордонів" Україна в 2017 році в рейтингу зайняла 102 місце з
180. Країна розмістилася в списку між Бразилією і Гвінеєю.
Україна поліпшила свої позиції і піднялася на п'ять
позицій у рейтингу. Серед пострадянських країн у нашої
держави не найгірші позиції, але до рівня свободи слова у
європейських сусідів ще далеко.
Журналіст — це дзеркало суспільства, він повинен
відображати дійсність. Покликання журналіста — приносити
користь людям, захищати їх інтереси й вносити світло в
темряву необізнаності.
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