
ɉɪɚʆɥɟɧɧɸ Беларускай 
асацыяцыі ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚʆ»

ɁȺəȼȺ

ɉɪɚɲɭ ɦɹɧɟ,

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ ,
(ɩɪɨɡɜɿɲɱɚ, ɿɦɹ, ɿɦɹ ɩɚ ɛɚɰɶɤɭ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɚɞɠɷɧɧɹ, ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɬɜɚ)

ɩɪɵɧɹɰɶ ɭ ɫɹɛɪɵ  Беларускай асацыяцыі журналістаў.

* Ɂ Ⱦɷɤɥɚɪɚɰɵɹɣ ɩɪɵɧɰɵɩɚʆ ɷɬɵɤɿ ɛɟɥɚɪɭɫɤɿɯ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚʆ ɿ ɋɆȱ ɚɡɧɚɺɦɥɟɧɵ ɿ ɚɛɚɜɹɡɭɸɫɹ
ɜɵɤɨɧɜɚɰɶ.

Ɇɟɫɰɚ ɩɪɚɰɵ, ɩɚɫɚɞɚ ɿ ɩɪɚɰɨʆɧɵ ɬɷɥɟɮɨɧ:  ____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

ȱɧɞɷɤɫ, ɯɚɬɧɿ ɚɞɪɚɫ ɿ ɬɷɥɟɮɨɧ (ɦɚɛɿɥɶɧɵ, ɯɚɬɧɿ), e-mail:  _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ ___________________________________
(ɞɚɬɚ) (ɩɨɞɩɿɫ)

ɉɪɵɧɹɬɵ.

ɉɪɚɬɚɤɨɥ ʋ ___________ ɩɚɫɹɞɠɷɧɧɹ ɉɪɚʆɥɟɧɧɹ ȻȺɀ ɚɞ « ____ » ______________ 201 ___ ɝ.

ɋɬɚɪɲɵɧɹ ɩɚɫɟɞɠɚɧɧɹ / ___________________ /

ɋɚɤɪɚɬɚɪ ɩɚɫɟɞɠɚɧɧɹ / ___________________ /

Ɂɚʆɜɚɝɚ: ɉɚɬɪɷɛɧɚ 2 ɪɷɤɚɦɟɧɞɚɰɵɿ ɚɞ ɫɹɛɪɚʆ ȻȺɀ (ɭɤɚɡɜɚɟɰɰɚ ɩɪɨɡɜɿɲɱɚ, ɿɦɹ, ɿɦɹ ɩɚ ɛɚɰɶɤɭ, ɩɨɞɩɿɫ)

Ɋɷɤɚɦɟɧɞɭɸ: / ___________________ /

Ɋɷɤɚɦɟɧɞɭɸ: / ______________ /



(адваротны бок Заявы)

ДЭКЛАРАЦЫЯ
ПРЫНЦЫПАЎ ПРАФЕСІЙНАЙ  ЭТЫКІ

БЕЛАРУСКІХ ЖУРНАЛІСТАЎ
І СРОДКАЎ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ

ПАВАЖАЮЧЫ сваю прафесію і ўсведамляючы яе вялікую грамадскую значнасць;

КІРУЮЧЫСЯ намерам умацоўваць давер грамадства да сродкаў масавай
інфармацыі як аднаго з найбольш важных дэмакратычных інстытутаў;

ПРЫЗНАЮЧЫ Дэкларацыю Міжнароднай федэрацыі журналістаў аб прынцыпах
паводзін журналістаў як стандарт прафесійных паводзін журналіста падчас атрымання,
захоўвання, распаўсюду і каментавання інфармацыі;

РАЗУМЕЮЧЫ, што прафесія накладае на журналістаў асаблівую адказнасць,
сябры Беларускай асацыяцыі журналістаў. дэкларуюць,што яны будуць прытрымлівацца 
наступных прынцыпаў прафесійнай этыкі:

1. ПАВАЖАЦЬ права грамадства ведаць праўду, памятаючы пры гэтым, што ніхто
не можа трымаць манаполіі на ісціну.

2. АБАРАНЯЦЬ права на атрыманне і распаўсюд інфармацыі, свабоду выказвання.
3. ІМКНУЦЦА да максімальнай дакладнасці інфармацыі, глыбіні і праўдзівасці
аргументаў падчас выказвання сваіх поглядаў, пазіцый і меркаванняў.

4. ПРЫЗНАВАЦЬ адкрыта і сумленна ўласныя памылкі.
5. ЛІЧЫЦЬ недапушчальным плагіят, свядомае скажэнне фактаў, заведама
недакладныя каментары, неабгрунтаваныя абвінавачванні, атрыманне незаконнага
ўзнагароджання за распаўсюд або адмову ад распаўсюду інфармацыі.

6. ПАВАЖАЦЬ іншыя погляды і меркаванні, спрыяць шырокай грамадскай
дыскусіі ў сродках масавай інфармацыі.

7. НЕ ДАПУСКАЦЬ дыскрымінацыі паводле расавай прыналежнасці,
нацыянальнасці, спавяданай рэлігіі, полу, сексуальнай арыентацыі, палітычных і
іншых поглядаў і г. д.

8. ЗАХОЎВАЦЬ правы і законныя інтарэсы трэціх асоб падчас пошуку, захавання і
распаўсюду інфармацыі.

9. АБАРАНЯЦЬ канфідэнцыйнасць крыніц інфармацыі.
10. НЕ ДАГАДЖАЦЬ тым, хто пры ўладзе, памятаць, што кантроль за дзейнасцю
ўладаў з'яўляецца адной з найважнейшых функцый сродкаў масавай інфармацыі.

11. ВЫКАЗВАЦЬ салідарнасць з калегамі, якія пераследуюцца за прафесійную
журналісцкую дзейнасць.

12. ПРЫТРЫМЛІВАЦЦА юрысдыкцыі журналісцкай супольнасці і канфлікты з
калегамі старацца вырашаць без умяшання з боку ўладаў.

Азнаёмлены: (подпіс) __________________(імя, прозвішча)_________________________


