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Шановні колеги! П'ятий день в Україні точиться кровопролитна війна: російські
окупаційні війська віроломно, на зразок гітлерівських, атакували наші міста і села.
Кривавий Путін і таке ж наближене до нього оточення сподівалися, що їх армію хоча б на
зросійщених сході і півдні України зустрічатимуть як визволителів - квітами і хлібом-сіллю.
Натомість одержали шалений опір. Мають величезні втрати в техніці та живій силі. На
жаль, бойові дії тривають... Героїзму і стійкості наших людей дивується сьогодні  увесь
світ. Ніхто вже не сумнівається - Україна у цій війні переможе!!! І це вже буде зовсім інша
країна. 

  

Упродовж останніх трьох днів до секретаріату обласної журналістської організації
звертаються колеги - в основному редактори друкованих засобів масової інформації.
Запитують: що робити з газетами? Друкувати чи ні з огляду на те, що "Укрпошта" з
великим запізненням доставляє їх адресатам? Така ситуація склалася, зокрема,
минулого тижня. Сьогодні я мав розмову з керівником обласної дирекції Вадимом
Мосаковським. Він запевнив: поштарі вже працюють у звичному режимі і газети
передплатникам доставлятимуть вчасно відповідно до скоригованого (через введення
комендантського часу) графіка роботи пересувних відділень. Це, по-перше.

  

По-друге, друковані видання нині, як правило, виходять раз у тиждень. То ж цілком
зрозуміло: про оперативність в цій ситуації говорити не доводиться. І це в той час, коли
ситуація в країні міняється не днями, а годинами і навіть хвилинами... А тому радимо
колегам робити головну ставку на поширення правдивої інформації на власних
інтернет-ресурсах. Це вкрай важливо з огляду на те, що серед населення часто-густо
шириться фейкова інформація на зразок тієї, що, наприклад, на півночі Рівненщини вже
вільно пересуваються ворожі танки...

  

Друзі, нам, журналістам, сьогодні надзвичайно важливо робити усе для того, аби
поширювати у ЗМІ об'єктивну інформацію з офіційних джерел. Наша робота, протидія
дезінформації та фейкам як інструментам інформаційної війни ворога. Це і є основним
завданням в цей складний час.

  

Дмитро ТАРАСЮК,  голова обласної організації Національної спілки журналістів
України.
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