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Національний круглий стіл "Військова преса та військова журналістика: головні
завдання, перспективи розвитку, обмін успішним досвідом" у рамках медіа-акції
"Реформована преса - Українській армії" відбувся минулої п'ятниці на території 233
загально-військового полігону, який серед населення нашого краю більше відомий, як
Рівненський полігон.

  

Його організаторами стали департамент інформаційної політики Адміністрації
Президента України, командування і прес-служба оперативного командування "Захід"
Збройних сил України, Рівненська та Чернігівська обласні організації Національної спілки
журналістів України, громадська організація "Асоціація місцевих ЗМІ" Сумської області.

  

  

Загалом участь в проведенні круглого столу взяли майже пів сотні журналістів
електронних та друкованих засобів масової інформації з Києва, Волинської, Київської,
Полтавської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей. В ході невимушеної
дискусії вони на прикладі бригадних газет оперативного командування "Захід" визначили
головні завдання як військової преси так і цивільної журналістики в умовах проведення
антитерористичної операції на сході України, поділилися досвідом успішної взаємодії
військових медійників з редакціями районних газет, зокрема тих, які беруть участь в
першому етапі їх реформування.
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Після ознайомлення з умовами навчання військовиків на Рівненському полігоні та
проведення відповідного інструктажу з безпеки поводження зі зброєю, журналісти мали
змогу випробувати себе у стрільбах з автомата АК-74, пістолета ПМ, ручного кулемета
РПК, снайперської гвинтівки СВД та ручного гранатомета РПГ-7. Тим нашим колегам, які
показали найкращі результати під час стрільби командуючий військами ОК "Захід"
генерал-майор Олександр Павлюк вручив грамоти. А голова Рівненської обласної
організації НСЖУ Дмитро Тарасюк, виконуюча обов'язки головного редактора районної
газети "Сарненські новини" Світлана Ляшко, головний консультант департаменту
інформаційної політики Адміністрації Президента України Олександр Бухтатий, 
головний редактор  громадсько-політичної газети "Білопільщина" Сумської області
Наталія Калініченко та головний редактор Менської районної газети "Наше слово"
Чернігівської області Олександр Назаренко з рук Олександра Павлюка одержали
Почесні відзнаки ОК "Захід".

  

  

Фіналом зустрічі журналістів з військовими стало частування солдатською кашею.
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