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ановні читачі, пропонуємо вашій увазі колективну монографію, яка являє собою результат одного з етапів роботи
над науковою темою кафедри журналістики Національного університету «Острозька академія», а також колег з інших вищих навчальних закладів. Актуальність цієї студії не викликає сумнівів, оскільки
саме журналістиці належить пріоритетна роль у формуванні громадянського суспільства, що в Україні тільки починає означуватись
як явище і соціальний феномен. Репрезентовану працю виконано в
руслі нового напряму досліджень, зорієнтованих на інтеграцію парадигм наукового соціокомунікаційного знання про суспільство й
роль засобів масової комунікації в моделюванні громадської думки
в контексті українських політичних і соціокультурних реалій. Тому
в монографії подано розуміння основних ефективних механізмів
та впливогенного інструментарію сучасних ЗМК як пріоритетних
модераторів громадянського суспільства.
Видання присвячуємо ювілею університету – 440-річчю з дня
заснування Острозької академії. Нині Національний університет
«Острозька академія» – це не лише бренд, але й флагман на ринку
освітніх і наукових послуг в Україні та за її межами. Кількасотлітні
традиції тут майстерно поєднуються з інноваційними європейськими методами навчання й викладання, а професорсько-викладацький склад незалежно від наукових ступенів і вчених звань живе й
працює за Франковою заповіддю «semper tiro». У стінах університету панує творча атмосфера навчання, наукових пошуків і креативних, часом несподіваних звершень. Під вправним керівництвом
І. Д. Пасічника колектив університету впевнено крокує вперед, долаючи всі труднощі непростого сьогодення. Тож побажаймо найстарішому вищому навчальному закладові України і східної Європи многая і славная літа!
Людмила Супрун
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