
KOMUNIKAT

Z  PRZEBIEGU  I  PODKARPACKIEGO  FORUM  PRASY

SAMORZĄDOWEJ  WOJEWÓDZTWA  PODKARPACKIEGO

I  Podkarpackie  Forum  Prasy  Samorządowej  zorganizowane  przez
Podkarpackie  Stowarzyszenie  Samorządów  Terytorialnych,  Wojewódzki  Dom
Kultury  w  Rzeszowie  i  Wójta  Gminy  Świlcza,  pod  patronatem  Marszałka
Województwa Podkarpackiego, odbyło się 27 maja 2004 r. w Trzcianie gm. Świlcza.

Celem Forum było:
 zaprezentowanie dotychczasowych osiągnięć wydawców prasy

samorządowej,
 wymiana doświadczeń, związanych z wydawaniem tej prasy,
 dyskusja nad formami pomocy wydawcom i dziennikarzom,
 wyłonienie reprezentacji wydawców prasy samorządowej jako ciała

doradczego w organizacji przyszłych spotkań.
Na program Forum złożyły się:

1. Referaty
 „Społeczne funkcje prasy samorządowej”

/dr Wojciech Furman - Uniwersytet Rzeszowski/
 „Wartości ideowe, kulturowe i językowe prasy lokalnej”                     /

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg - Uniwersytet Rzeszowski/
 „Problemy kultury w świetle prac nad programem rozwoju kultury

w woj. podkarpackim”                                                                         /
Marian Duda - Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu
Marszałkowskiego/

2. Wystawa prasy samorządowej /48 tytułów z 45 gmin, miast i starostw/
3. Plebiscyt uczestników Forum na najciekawsze czasopismo samorządowe

woj. podkarpackiego 2003/2004
4. Wybór Rady Wydawców i Redaktorów prasy samorządowej woj.

podkarpackiego.
W trakcie Forum odbyła się tez prezentacja Gminy Świlcza - jej walorów
i dorobku.
W dyskusji poruszano takie problemy jak potrzebę:

 służebności prasy samorządowej w stosunku do społeczności lokalnych
i „otwarcia” się dziennikarzy na własne środowisko oraz jego potrzeby
duchowe, poprzez tworzenie wspólnoty autorów i czytelników,

 podejmowania na łamach prasy lokalnej, nie tylko w formie
informacyjnej, problematyki kulturalnej,

 troski o kulturę języka,
 wypracowywania własnej formuły gazety lokalnej - bez przyjmowania

wzorców z gazet ogólnopolskich i regionalnych,
 systematycznych spotkań służących wymianie doświadczeń

i doskonaleniu zawodowemu.



Podkreślano także, że główna funkcja prasy samorządowej to:
 funkcja informacyjna,
 funkcja dokumentacyjna,
 funkcja edukacyjna i wychowawcza.
Zwracano  także  uwagę  na  trudne  warunki  pracy  dziennikarzy  prasy

lokalnej a zwłaszcza na:
 brak przygotowania zawodowego dziennikarzy oraz form pomocy

dla nich w tym zakresie
 ubogie wyposażenie techniczne redakcji i brak środków finansowych

na ich doposażenie.
W trakcie Forum:
 przeprowadzono plebiscyt na najciekawsze czasopismo samorządowe,

w wyniku którego wyłoniono 4 tytuły, których redakcje otrzymały
dyplom Marszałka Województwa Podkarpackiego „za zwycięstwo
w plebiscycie I Podkarpackiego Forum Prasy Samorządowej
Województwa Podkarpackiego - 2003/2004 r.” Są to:

 „Dukielski Przegląd Samorządowy” z Dukli
 „Nasza Gmina, Nasze Miasto - Nisko” z Niska
 „Trzcionka” z Trzciany, gmina Świlcza
 „Ziemia Kolbuszowska” z Kolbuszowej

Wyłoniono Radę Wydawców i Dziennikarzy w składzie:
 Damian Kierek - Brzozów
 Halina Kosińska - Brzozów
 Mariusz Kowalik - Nisko
 Adam Kluska - Strzyżów
 Marian Piórek - Werynia
 Artur Szary - Trzciana
 Zbigniew Wilczek - Dzikowiec
 Barbara Woś - Lisiecka - Leżajsk
 Marta Ździebło - Iwierzyce
Postanowiono zorganizować II Podkarpackie Forum Prasy Samorządowej

w maju 2005 r. 
Zaapelowano  do  wszystkich  dziennikarzy  o  podjęcie  na  łamach  swych

gazet problematyki poruszonej na Forum.

Rzeszów, 31 maja 2004 r.

Lesław Wais
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie


