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BU İŞ SİNİKLERE GÖRE DEĞİL // RYSZARD KAPUŚCIŃSKI
İyi İnsan Olmadan İyi Gazeteci Olunmaz.
Bu İş Siniklere Göre Değil; Afrika, Güney Amerika, Ortadoğu gibi savaş, kriz
ve darbelerle sarsılan dünyanın zorlu bölgelerinde eksilmeyen bir tutkuyla
çalışmış deneyimli gazeteci Kapuścińki’nin mesleğin zorluklarına, kurallarına,
entelektüel ve etik sorumluluklarına dair görüşlerini paylaştığı bir röportaj
kitap.
Kitapta ayrıca yazar ve eleştirmen John Berger ile gerçekleştirdikleri daha
önce yayımlanmamış bir diyalog da yer alıyor. Yoksulluk, açlık ve savaş gibi
konuların haberleştirilme biçimi, gerçeklik ile gerçekliğin anlatımı arasındaki
ilişki, iyi bir gazetecide bulunması gereken nitelikler gibi can alıcı konuların
tartışmaya açıldığı kitap, yalnızca gazeteciler ve gazeteci adayları için değil;
yazarlar, fotoğrafçılar, etik ikilemlerle yüz yüze kalan her türden meslek
sahipleri ve her dakika, dört bir yandan haberle kuşatılmış genel okur için de,
tanınmış gazetecinin eşine az rastlanır deneyimlerinden yararlanma fırsatı
sunuyor. Kitap, mülakat ve röportaj tekniğine ilişkin de çok önemli bilgiler
üzerinde duruyor.

DELİDOLU / KURMACA DIŞI

YAKIN BAKIŞ
Mülakat ve röportaj tekniklerini araştırarak farklı örnekleri
inceleyiniz.
Belirlediğiniz konu ve isim çerçevesinde bir mülakat gerçekleştirerek öğrendiğiniz bilgilerin
uygulamasını yapınız. Mülakatın
aşamaları, uygulamada karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları
üzerine sınıfta tartışınız.

#mülakat #etik #dünyanıngüncelsorunları
#gazetecilik #haber #medya
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Çeviri: Berk Cankurt

Mülakat ve röportaj
tekniklerine dair iyi
örnekler sunar.

Konuların haberleştirilme
biçimleriyle ilgili farkındalık
kazandırır.

Haber, mülakat ve
röportaj konusunda etik
sorumluluklara işaret eder.

Dünyanın güncel sorunları
hakkında okurun donanım
kazanmasını sağlar.

“Kapuściński’de görülen gazetecilik
ile sanatın fevkalade birleşimi,
onun savaşın tarif edilemeyen
gerçek yüzü dediği şeyi çok yakından
duyumsamamıza imkân veriyor.”
Salman Rüşdi
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YAZAR HAKKINDA
1932 doğumlu Polonyalı gazeteci, yazar, şair ve fotoğrafçı. Pek çok ülkede edebiyat ödülleri kazandı, çok sayıda üniversite
tarafından fahri doktoraya değer görüldü. Nobel Edebiyat Ödülü için adı güçlü adaylar arasında anılan KAPUŚCIŃSKI, yaşamının
son yıllarında, zamanının önemli bir kısmını, Gabriel García Márquez ile beraber Meksika’da verdiği konferanslara ayırdı.

