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II Forum Prasy Sądeckiej nt. Rola prasy lokalnej,
bibliotek i muzeów w umacnianiu małych ojczyzn na
Sądecczyźnie – jak usprawnić to partnerstwo?
Nowy Sącz, 1 lipca 2011
Na gościnnym terenie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu – Miasteczku
Galicyjskim – odbyło się już II Forum Prasy Sądeckiej, tradycyjnie w pierwszy piątek
lipca (podobna impreza miała miejsce już w 2010 roku, a trzecią edycję zapowiedziano na rok 2012). Do dotychczasowego składu organizatorów („Almanach
Muszyny” – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, „Almanach Sądecki” –
Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Nowy Sącz) doszła w tym roku jeszcze
Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego, przy życzliwym wsparciu władz
samorządowych (starosty powiatu i prezydenta) oraz pod patronatem naukowym
Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ.
Forum stanowi okazję dokonania swoistego przeglądu sił oraz wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy wydawców z innymi instytucjami społeczno-kulturalnymi, w tym – pomocą w radzeniu sobie na rynku prasowym w coraz bardziej złożonej
sytuacji ekonomicznej i medialnej (rozwój nowych mediów). Jeśli ubiegłoroczna
impreza (I Forum) była bardziej zorientowana na rys historyczny rozwoju prasy na
Sądecczyźnie oraz zbilansowanie sił, swoiste „policzenie się” wydawców i zachęcenie
do podjęcia współdziałania w gronie samych redakcji zainteresowanych tytułów
(obecni byli zresztą także przedstawiciele pism wychodzących w sąsiednich powiatach (Limanowej, Gorlicach), o tyle tegoroczna impreza koncentrowała się bardziej
na zagadnieniach współdziałania pism regionalistycznych, lokalnych oraz sublokalnych z miejscowymi bibliotekami.
Impreza składała się z trzech części: kilku wystąpień (w formie krótkich referatów)
plenarnych, dyskusji panelowych w dwóch grupach oraz uroczystego wręczenia
dorocznej nagrody im. Szczęsnego Morawskiego (wraz z odpowiednimi laudacjami)
za dzieło naukowe krzewiące kulturę Ziemi Sądeckiej.
W części plenarnej, stanowiącej popularnonaukowe wprowadzenie w problematykę spotkania miały miejsce trzy wystąpienia. Prof. dr hab. Jan Pietrzyk (dyrektor
Biblioteki Jagiellońskiej), wygłosił wykład inauguracyjny pt. Internet i digitalizacja
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jako pomost między bibliotekami a światem zewnętrznym – czy potrafimy z niego
korzystać? Z kolei dr Stanisław Węglarz (UŚ) podjął filozoficzno-socjologiczne rozważania nt. Wielogłosowość tradycji kulturowej Sądecczyzny w kontekście jej ustnego i pisemnego przekazu. Tę część imprezy zakończył dwugłos Barbary Pawlik
(dyrektora Sądeckiej Biblioteki Publicznej) i Bożeny Mściwujewskiej-Kruk (red. naczelnej rocznika „Almanach Muszyny”) nt. Rola prasy lokalnej, bibliotek i muzeów
w umacnianiu małych ojczyzn – jak usprawnić to partnerstwo?
W części drugiej Forum odbyły się dwie dyskusje tematyczne z udziałem redakcji
prasy lokalnej, bibliotekarzy oraz muzealników z terenu Sądecczyzny. Pierwszy panel,
moderowany przez pracowników UJ (Ryszarda Filasa i Włodzimierza Chorązkego)
miał charakter prasoznawczy; rozważania dotyczyły scenariuszy rozwoju różnych
typów prasy regionalistycznej, a także lokalnej i sublokalnej w perspektywie lat kilku
lub kilkunastu (Quo vadis praso lokalna – współczesne problemy). W panelu drugim,
prowadzonym przez Jadwigę Jastrzębską („Almanach Łącki”) i Sylwię Gacek (dyr.
Biblioteki Publicznej w Muszynie), znalazły miejsce zagadnienia współdziałania redakcji z placówkami społeczno kulturalnymi (Wspólne inicjatywy kulturalne i oświatowe bibliotek, muzeów oraz prasy lokalnej na rzecz wspierania małych ojczyzn na
Sądecczyźnie w drugiej dekadzie XXI wieku).
Forum tradycyjnie kończy się przyjęciem deklaracji programowej, wykorzystującej wnioski płynące z dyskusji panelowych. Dodajmy, że ważnym i trwałym plonem
ubiegłorocznego Forum było uruchomienie portalu www.sadeczanie.net, który
obecnie stanowi podstawowe ogniwo komunikacji (w tym - platformę wymiany doświadczeń) miłośników Ziemi Sądeckiej, redakcji tamtejszej prasy regionalistycznej
i lokalnej oraz pracowników tamtejszych instytucji społeczno-kulturalnych. Organizatorzy już projektują tematykę obrad przyszłorocznego, III Forum.
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