
МОЯТА МЕЧТАНА ПРОФЕСИЯ

Представено от Марина Петрова 

9 б клас



Защо?

Моята любима професия 

е журналист. Харесвам я, 

защото мисля, че е много 

интересна и отговорна. 

От журналистите се От журналистите се 

очаква професионализъм 

и безусловно придържане 

към истината при 

предаването на факти и 

събития. 



Защо?

По природа човек е любопитен. Той винаги 

търси нови неща и различни начини да ги 

интерпретира. Според мен тази професия е 

комбинация от заложеното човешко 

любопитство и желанието за вечно търсене. 

Да си журналист, означава да четеш много, Да си журналист, означава да четеш много, 

да пътуваш много, да се срещаш с много 

хора.



Какви качества се изискват?

Качествата, които са нужни, за 

да си журналист, са честност, 

защото трябва да предаваш 

фактите такива, каквито са, 

смелост, защото трябва да смелост, защото трябва да 

можеш да предадеш събитията, 

както са се случили, независимо 

колко хора са против това, и 

упоритост, защото никога не 

трябва да се отказваш да търсиш 

истината.



Какво трябва да направя, за 

да я постигна?

Относно учебна дейност, за да станеш 

журналист, трябва да учиш журналистика. 

Трябва да притежаваш много креативност и 

амбициозност и да можеш да не се влияеш от амбициозност и да можеш да не се влияеш от 

другите, а да мислиш сам и да  отстояваш, да 

се бориш за това, което мислиш, че е 

правилно.



Успели журналисти

�Уолтър Кронкайт

Той е известен с предаването на 

изключително важни събития и е 

считан за най-добрия 

професионалист в 

журналистиката, свързана с журналистиката, свързана с 

предавания и новини по 

телевизията. Той е известен със 

своя лозунг “Така стоят нещата” 

в края на всяка програма. 



Успели журналисти

� Вероника Герин

Безстрашната ирландска 
разследваща журналистка, 
убита от наркобарони през 

1996г., е вдъхновила два филма.
Прочута със своите експозета за Прочута със своите експозета за 

лордовете на престъпността в 
Дъблин, Герин, която пишеше за 

вестник Sunday Independent, e 
получавала няколко смъртни 

заплахи и е била прострелвана в 
крака. Дори и след тези събития 

тя не се отказва и продължава 
своята работа.



Успели журналисти

� Робърт Фиск

Английският журналист Робърт 
Фиск се отличава с това, че е 

един от малкото западни 
журналисти, които са 

интервюирали най-издирвания 
човек в света - Осама Бин Ладен, човек в света - Осама Бин Ладен, 
и то три пъти. Неговият обхват на 

конфликтите на войната между 
Иран и Ирак, гражданските 

войни в Ливан и Алжир, първата 
и втората война в Персийския 

залив го е довел до множеството 
получени награди.



Успели журналисти

�Кристиан Аманпур

Тя е може би едно от 
най-популярните лица 

на съвременното време 
в американските в американските 

телевизионни новини, 
главен международен 

кореспондент на CNN и 
лице на глобалните 

събития за новините на 
ABC.



Успели журналисти

�Анна Политковская

Руската разследваща 
журналистка, известна с 

отразяването на 
злоупотребите с човешките 
права от страна на руското права от страна на руското 

правителство в Чечня, е 
убита през 2006 г. пред 

дома си в Москва. Нейният 
безстрашен подход към 
репортажите се смята за 
причина за убийството й.
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