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«Format21» - інтернет-видання про події, суспільство і людей
із акцентом на міжнародні теми. Ми розповідаємо реальні
історії, аналізуємо реальні події і реальні проблеми світу 21
століття.
Наша мета – розповісти читачеві нове, поінформувати і
розважити. Нам важливо бути не найшвидшими, а
найякіснішими.
Ми керуємося універсальними стандартами журналістики:
• точність;
• достовірність;
• повнота;
• збалансованість;
• об’єктивність;
• простота;
і додаємо свій:
• різноманіття у думках, поглядах і темах.
Керівні принципи нашого видання – новизна, інформація,
розповідь, толерантність, багатополярність думок.
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Правила написання матеріалів для авторів і дописувачів
1. Матеріали
Теми:

політика

(проблеми,

(події,

герої,

діячі,

події),

проблеми),

культура

(мода,

суспільство
подорожі,

мистецтво).
Форми: тексти, аудіо, відео, фото, графічними (інфографіка),
поєднання двох або більше форм.
Жанри: інтерв’ю, репортажі, кореспонденції, нариси, статті,
блоги, подкасти та ін. «Format21» не висуває жорстких
жанрових обмежень до своїх авторів і дописувачів.
Оригінальність і авторство
Матеріал має бути оригінальним і авторським. Він НЕ
повинен бути передруком з іншого видання, навіть того ж
автора.

Він

може

бути

перероблений,

змінений,

доповнений, але елемент оригінальності має залишатися.
Ми не перепубліковуємо текстів і інших видань із
посиланнями,

за

винятком

рівноправної

колаборації з іншими ресурсами.
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Зміст
«Format21» не диктує своїм авторам, про що і як писати, за
винятком редакційних завдань і замовлень.
Водночас подані для публікації матеріали не повинні
порушувати

керівних

принципів

видання,

норм

журналістської і загальнолюдської етики, пропагувати
расизм, ксенофобію, гомофобію, сексизм, міжрелігійну чи
міжнаціональну ворожнечу, дискримінацію за будь-якою
ознакою.
Матеріал має давати нове знання, нову інформацію, нове
уявлення або нову думку з обраної автором теми.
Він НЕ повинен бути повтором чи плагіатом.
Якщо ми беремо будь-який контент з іншого джерела, крім
авторів і дописувачів видання, (текстовий у вигляді цитати,
фотографію, уривок відео тощо), ми маємо повідомити
джерело і/або подати посилання на нього.
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2. Технічні вимоги оформлення
Обсяг
Обсяг текстового матеріалу не має перевищувати 5 сторінок
друкованого тексту (11 шрифт, інтервал 1, поля стандартні).
Відео та аудіо не має бути довше 15 хвилин. Бажано
дотримуватися таймінгу в 5-6 хвилин.
Заголовки
Мають бути короткими і лаконічними, не більше 1 рядка.
Бажано 3-4 повнозначні слова. Образні, фразеологічні або
інформаційні – на розсуд автора. Довгі цитати не виносяться
в заголовок.
Ліди
Може містити короткий виклад, цитату з інтерв’ю, відомості
про героя, але в жодному разі не набирати форм вступу до
шкільного твору із загальними фразами і повтором однієї
думки в різних формулюваннях.
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Ілюстрації
До кожного текстового матеріалу автор має подати мінімум
одну ілюстрацію. Кількість фото повинна відповідати
обсягові тексту (що більший обсяг, то більше ілюстрацій).
Право вибору фото для іконки запису на головній сторінці
редактор залишає за собою, але автор матеріалу може
висловити за потреби свої побажання.
Фото має бути не менше 800x600 пікселів, бажано подавати
максимально можливий розмір. Пересилати редакторові за
допомогою файлообмінників і віртуальних дисків, не
вкладенням у соцмережах (втрачається якість).
Інтерв’ю
Запитання журналіста виділяти напівжирним шрифтом.
Не починати репліку з тире і не ставити жодного іншого
знака пунктуації.
У заголовок НЕ виносити довгі цитати. Використовувати
речення з її фрагментом або інший вид нецитатного
заголовка.
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Аудіо- та відеоподкасти
До аудіо або відео як самостійного матеріалу обов’язково
має бути текстовий супровід на 1-2 абзаци про його зміст,
який пише автор.

3. Редагування матеріалів
Висловлюючи готовність писати матеріал для «Format21» і
надаючи редакторові його у готовому вигляді, автор або
дописувач автоматично погоджується на редагування. За
необхідності він/вона може уточнити, які фрагменти
редагувати не варто, або домовитися про консультації щодо
правок з боку редактора.
Редактор має право виправляти помилки будь-якого
характеру, скорочувати, прибирати зайві, на його/її думку,
слова і речення, змінювати формулювання без втрати змісту
та ідеї, закладений автором матеріалу. Редактор має право
не повідомляти автора про внесені правки і зміни у його
текст, якщо про інше не просить автор.
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Редактор має право відмовити авторові приймати його/її
матеріал або відмовити публікувати після прийняття у разі
порушення

правил

невідповідності

і

його

принципів

тематичному

інтернет-видання,
спрямуванню

або

наявності надмірної, на думку редактора, кількості помилок.
Редактор і редакція не несуть відповідальності за зміст та ідеї
матеріалу. Відповідальність за це покладається винятково на
його автора.

4. Публікація матеріалів
Редактор

на

власний

розсуд

визначає

рубрику,

послідовність і час оприлюднення. Автори мають право
висловлювати редакторові побажання щодо публікації та
оформлення їхніх матеріалів на сайті.
У

разі

допущення

несуттєвої

помилки

(одруківка,

неправильний регістр літери або виділення тексту тощо)
оновлення

поста

із

матеріалом

інформування про це читача.
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У разі виправлення фактологічної суттєвої для змісту
матеріалу помилки редактор зобов’язується вказати про це
наприкінці запису.

5. Сайт
Інтернет-видання розміщується за електронною адресою
http://format21.org/.
Сайт є динамічною структурою. Тому редакція залишає за
собою право змінювати дизайн, структуру, рубрикацію та
інші елементи сайту.
У разі використання матеріалів сайту посилання на є
обов'язковим. Передрук, копіювання, відтворення чи інше
використання матеріалів інтернет-видання «Format21» або їх
фрагментів

можливе

лише

за

умови

надання

гіперпосилання та згадки або іншим чітким проявом
джерела інформації (плашки, логотипу або повної назви
сайту).
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