
MINU EESTI AJAKIRJANDUSE TÖÖ MAAILMAS-
KOGUME AJAKIRJANIKE, 
TOIMETAJATE, 
AVALIKKUSES ESINEJATE mälestusi 
kadunud maailma ajakirjanduse igapäevaelust

Tunneme suurt huvi, kuidas on tehtud Eesti ajakirjandust maailma erinevates paikades.  
Meie lootus meenutuste kogumisel on, et vana maailm on küll kadunud, aga inimesed, 
kes mäletavad ja saavad ajakirjaniku töö lood kirja panna, on alles!

Seepärast palume, et te jutustaksite, kuidas ajakirjanduse töö käis. 
Palume rääkida Teil oma ajakirjanikutöö igapäevast: 
- milline on olnud ajakirjanikutöö igapäevane protsess, millest ajakirjanikutöö on koosnenud
- kuidas on käinud igapäevatöö lugude - saadete sisu mõtlemine ja valikute tegemine
- kust tuli otsida ja leida ajakirjanduslikku materjali,
- kes olid tavalisemad ja inforohkemad allikad  
- kes on olnud paremad kaastöötajad, autorid, toetajad

- millised on olnud valmis artiklite/ saadete esitamise reeglid ja tavad 
- kuidas, mis põhimõtetel artikleid/saateid lehes/programmis paigutati 
- millised on olnud tüüpilise paigutamine ja mis on olnud erandolukorrad 

- mis on olnud 'vead' ja äkilised juhtumised, nn tööõnnetused jms lood 
- mida on peetud 'heaks' ja 'halvaks' ajakirjanduseks 

- milline on olnud igapäevane tagasiside inimestelt  ja kellelt saite rohkem tagasisidet 
- milline on olnud see keskkond ja need inimesed, kes on auditoorium, kellele on ajakirjanik oma tööd teinud 
- mida ajakirjanduse abiga on saanud igapäevaelus paremini korraldada 

- kuidas igapäevane ajakirjanikutöö muutus teie ajal 
- missugune oli 'vana' ajakirjandus, mis on muutunud ajakirjanduses  
- millised on olnud värvikad juhtumised ajakirjandustöös ja ajakirjanduses 
- meenutage lugusid oma ajakirjanikutööst ja toimetusest 
- milline on praegu Teie suhe ajakirjandusega  

- mis on Eesti ajakirjanduse väärtus ja tähendus?
- mida peate oluliseks ajakirjanduse puhul märgata, uurida ja väärtustada? 

Lood võivad olla väga erineva pikkusega, põhjalikkus on väärtus.
Lugude loodetav valmimis- ja saatmisaeg on 15. oktoober 2013 
Lood palume saata Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsile  
TARTU, Lossi 36 - 228, EAAS (Eesti Akadeemiline Ajakirjanduseselts),  

             Info: Maarja.Lohmus@ut.ee

   

ajakirjandusselts@ut.ee

Eesti Elulugude Ühendus, Eesti Akadeemiline Ajakirjandusselts 
ja Eesti Kultuuripärandi aasta kutsuvad: 

See suvi on töö pärandi mäletamiseks ja kirjutamiseks! 
Kutsume haarama sulge või istuma arvuti taha ja kirjutama!  

  
 

     ‘Kuidas on tehtud eesti ajakirjandust maailmas' 


