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Abstract 

 

The aim of this thesis is to review the communicational issues that are formed from the 

diversity. Examine human factors of informational perception and suggest photojournalism 

as the alternative tool for presenting divers perspectives.  

The study demonstrates the nature of diversity and the approaches of media captioning. In 

given research we discuses about Georgian and international press examples.  

We analyze Photo materials with the help of photojournalist Natela Grigalashvili.  

We conclude that images represent an additional tool for media, and its subjective nature 

should be balanced with the linguistic content to comply with Journalistic objectivity 

principles. 
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