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а л ғ ы с ө з

і еягж>р*вал!истика -  көрерменнін көзайымына айналған кө- 
гашіг ж раа гш а гмес. ол шын мәнінде өнер мен журналисти- 
и в і  яғяи мшарет пен м> іыканы. саясат пен әлеуметті, БАҚ 
■ея с»*ізр2йік- вмірлік күбы.іыстар мен техно.юі иялык мүмкін- 
диэерж  іт е е ш і теяг5 зеягейде үштастыратын, алмағайып шап- 
і а и ш и  ісіж ты гетк н  шеті де. шегі де жок алып мүхит тө- 
рЕш із в г а э я е т  тылсым нне. Осынау пышактың қырындай 
шяғші г п і г а а  ішшле сол ғаламат бір әлемнін қыр-сырын 

квгг» т ір ғк за  мүлікзн емес. Біріншіден, тележурналис- 
" и ш і и и й г ш  салінк сан кырлы ракурсте қарастыруды
■ашвімі а х м  де. шгшагв і^іе&ғы ла көтермейді. Екіншіден, ай, 
н т .  ш я і ’ е мис.. глгат савш.. сәт сгнап карыштап дамып бара 
иэш жднркхтыі: т?гзіз»з.югжя аа*сынліғы тележлрнатистика- 
!— ! ичтіііэааігтш илга гължідагьгн іесттеп. зерделе\' токтамай- 
яшж.. лішисзш ж  ощса берепн ^здіксіз дам>- үстіндегі процесс. 
Ь |3  вийежте іоігжл-рвг.іисгііканын негізғі кәсіби заңдылықтары 
■■■ « п п  и®ссе.аел<ер'ін. замана\и жанашыл әдіс-тосі.тдерін. шы- 
«Чрш ш ш а^-телнш аоык прннциптері мен даму тенденцияла- 
рш і іаііітчзіаі «эзделх. Ләл осы арада бірден айта кету керек, 
швшііів згжж]*'^ва.іінсті!.Ешын тарнхы сөз болған жоқ. Себебі 
я ш к ж р к ш о я Е г  тиріижк оре*і>ессор Күдайберген Түрсынның 
■ошоосзішсс «гавініетжгі.тЕ сзрастырылған. Сондықтан да бүл 
«кшшш я Ё я  ригшв: гаеж^ржоистиканын теориялық негізде- 
и н  дгуііи ви е т іьцмт вивэсттпндегі эфирлік материалдарды 
'Оаабв лишг-аі «е* яіы»а|я«ЕЕіі:ы.іык шеберлік түрғысынан сарап- 

ц я к ш  дайегге^те арвалаіы. Кітапка «ТЕЛЕЖУРНАЛИС- 
І Ж Л  ҒУТ.Л-ІЫ ЖЫРЫМІ-ЧР» деген тақырыппен жүз ав- 
м рацд ғы-июга 'п.жырымы ок> күралын жазу барысындагы
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