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Вчора, 25 липня, у Луцьку відбулася зональна науково-практична конференція
"Регіональна журналістика в умовах гібридної війни".  Участь у ній взяли колеги з
Волинської, Львівської, Рівненської та Сумської областей.  Окрім привітань, свої думки
щодо сучасної ситуації в медійній галузі висловили перший заступник голови Волинської
облдержадміністрації Олександр Степанцов, перший заступник голови Волинської
обласної ради Олександр Пирожик та секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт.

  

Цікаву й досить аргументовану доповідь на тему "Регіональна журналістика в умовах
гібридної війни" зробив доктор філологічних наук, професор, завідуючий кафедрою
телебачення і радіомовлення факультету журналістики Львівського національного
університету імені Івана Франка Василь Лизанчук. А про державну доктрину
інформаційної безпеки та роль засобів масової інформації в її реалізації повідав
головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації
Президента України, кандидат наук з державного управління  Олександр Бухтатий. 

  

Думками щодо засад інформаційної безпеки в регіональному вимірі поділилися
представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у
Львівській області - Петро Цеголко, Рівненській - Дмитро Тарасюк, Волинській - Степан
Родич та генеральний директор ТОВ "Телемережі України " Петро Семерай. 

  

Чимало уваги під час  проведення науково-практичної конференції було приділено
відродженню "фронтової " (польової) преси, як реакції суспільства на виклики гібридної
війни. Про це, зокрема, говорили начальник прес-центру Оперативного командування
"Захід" полковник Анатолій Прошин та голова Асоціації місцевих ЗМІ Сумської області
Наталія Калініченко. 
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Підсумком науково-практичної конференції стало прийняття Резолюції, в якій, зокрема,
запропоновано звернутися до Президента України, Верховної ради та Кабінету Міністрів
з вимогою пришвидшити прийняття законів та інших нормативних актів щодо посилення
захисту діяльності журналістів, збільшення частки української мови в теле- і
радіопередачах, недопущення різкого зростання поштових тарифів і цін на папір та
поліграфічні послуги, вчасне повернення редакціям газет "Укрпоштою" передплатних
коштів, розробки комплексної програми розбудови телерадіоінформаційного простору з
метою ліквідації "інформаційних ям" в прикордонних областях. 

  

Учасники науково-практичної конференції побували також у знаменитому Луцькому
Замку Любарта.
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