
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ 
ЛЬВІВЩИНИ:
всеукраїнські періодичні видання – 2,
міські та районні газети – 30,
у телерадіоінформаційному просторі – 
67 місцевих телерадіоорганізацій.

Львівська обласна журналістська ор-
ганізація розпочинає друковане видання 
«Львівщина медійна». Ви щоденно отриму-
єте достатньо інформації з інтернет-ресур-
су NSJU. LVIV.UA, Facebook, інших джерел 
про останні новини у медійному житті на-
шого краю, держави і світу. Щоб узагаль-
нити їх, мати можливість глибше проана-
лізувати, зберегти у друкованому вигляді 
в бібліотеках, читальнях для тих, хто тво-
ритиме львівську журналістику після нас, 
і задумано це видання. Воно не лише для 
людей, які професійно займаються журна-
лістикою, а й усіх, хто цікавиться станом 
справ у журналістському середовищі.

А події у  нашому медійному просто-
рі розвиваються, як сьогодні модно гово-
рити, у турборежимі. Чого лиш вартують 
проекти законів про медіа, про дезінфор-
мацію або ж тотальне знищення місцево-
го телерадіо у так званих філіях Суспільно-
го мовлення. Фактично поставлена під за-
грозу свобода слова в Україні. «Укрпошта» 
та чиновники на місцях намагаються « до-
бити» реформовані державні та комуналь-
ні друковані видання. А саме ці редакції 
мають найбільший тираж у регіонах, най-
ближче стоять до людей, найкраще знають 
їх проблеми.

Хоч ініціатором видання є Львівська об-
ласна організація Національної спілки жур-
налістів України, часопис розрахований на 
суспільні верстви, на широкий журналіст-
ський загал. Отож запрошуємо до співпра-
ці. Ваша журналістська та громадянська 
позиція допоможе кожному з нас зважи-

ти своє ставлення до подій у країні, запро-
понувати власне бачення шляхів розвитку 
держави, поділитись думками щодо ролі 
та місця медіа, сподіваємось, в українсько-
му демократичному суспільстві. І це зако-
номірно, бо люди нашого цеху з особли-
вим болем та тривогою відчувають запит 
на правду, особливо сприймають принци-
пову позицію журналістів. Тому обмін дум-
ками у цьому виданні вкрай необхідний.

«Львівщина медійна» – інформаційно-
аналітичне видання, випуск якого запла-
новано щоквартально. Життя диктувати-
ме нам потребу у змістовному спілкуванні. 
Не забуваймо, що це плід нашої колектив-
ної праці. Тож, беручись за справу, зробімо 
її корисною та необхідною для суспільства.

Секретаріат Львівської обласної
організації НСЖУ.

Голова  Львівської обласної 
державної адміністрації Мак-
сим Козицький зустрівся із 
головними редакторами ра-
йонних ЗМІ, членами Націо-
нальної спілки журналістів.

“Ви маєте величезну владу, 
ви доносите людям правду, 
дякую, що якісно робите свою 
справу й інформуєте мешкан-
ців про важливі події та про-
блеми”, – зазначив Максим Ко-
зицький.

Присутні акцентували увагу 
на  фінансовій підтримці ло-
кальних ЗМІ та розвитку FM-
мовлення. Окрім того, пору-
шили проблему скорочення по-
штових відділень в населених 
пунктах, що призводить до не-
своєчасної доставки газет за пе-
редплатою.

Також відзначили, що для 
друкованих ЗМІ стартував об-
ласний конкурс журналісти-
ки “Четверта влада”. Конкурс 
має на меті популяризацію та 
розвиток регіональної преси, 
розвиток громадянського та 
інформаційного суспільства, 
підтримку свободи слова, ство-
рення сприятливих та змагаль-
них умов для покращення роз-
витку газет.

Окрім того, редактори зада-
ли очільнику області актуаль-
ні запитання щодо збереження 
лісового фонду, реорганізації 
вугільної галузі, розвитку аль-
тернативної енергетики, фор-
мування команди у Львівській 
ОДА, співпраці з політичними 
силами.

Також члени Спілки жур-
налістів попросили очільни-
ка посприяти у виданні книги 
про  львівських Героїв росій-
сько-української війни.

Слово до колег!

Максим Козицький зустрівся із головними 
редакторами районних ЗМІ
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