Концепція газети «Національний діалог»
Загальні положення
«Національний діалог» – щомісячна інформаційно-аналітична газета Ради національних спільнот України (РНСУ), метою якої є всебічне і об’єктивне інформування широко
го кола читачів про діяльність Ради, етнічних спільнот в Україні та за її межами.
Вона виходить раз на місяць і містить постійні і періодичні рубрики та підрубрики, в яких
розміщуються новини у сфері політики, бізнесу, фінансів, культури, історії, туризму, освіти,
релігії; інформація про діяльність РНСУ, а також її членів – понад 327 організацій націо
нально-культурних товариств України.
Мета і особливості видання
Головна відмітна особливість цього видання – відступ від традиційних для українських
ЗМІ підходів до подання інформації і орієнтація на широкі цільові групи споживачів
(читачів).
Принцип газети – виходити з необхідності подавати інформацію тим споживачам (читачам),
які її потребують. Ідеологією видання є свобода у висловлюванні різних думок, які не
виходять за межі правового поля України. Це означає, що газета об’єктивно реагує
на всі події, не обходить «незручних» питань, публікує різні думки з широкого кола
актуальних проблем. Передбачається поширення газети передплатникам і в органи
державної влади України та міста Києва (Адміністрація Президента, Кабінет Міністрів,
Верховна
Рада,
міністерства
і
відомства),
Київська
міська
Рада).
Це дозволить уже з початкової стадії зробити видання впливовим і спростити процесс
налагодження робочих контактів з багатьма державними структурами.
Цільова аудиторія газети
Газета розрахована на таку аудиторію:
– Посольства;
– Органи державної влади України;
– Банки і страхові компанії;
– Представництва міжнародних компаній;
– Великий і середній бізнес;
– Міжнародні організації і фонди;
– Культурні центри;
– Національно-культурні товариства України;
– Організації українців за кордоном (у діаспорі);
– Туристичні фірми і агентства;
– Бібліотеки (центральні і районні)
– Вищі навчальні заклади та ін.
В рубриках газети
висвітлюються новини, історія діяльності РНСУ та національно-культурних спільнот
України – членів РНСУ, інформація про поточні події в Україні, новини культури, науки,
освіти, спорту, юридичні консультації, актуальні інтерв‘ю, новини з усього світу, реклама
та ще багато всього, що цікавить читачів!

