
Перша конференція представників семінарійних ЗМІ відбулась у Дрогобичі [ДОПОВНЕНО]

  

07 травня у Дрогобицькій Духовній Семінарії відбулась Конференція представників
семінарійних ЗМІ «10 років релігійно-суспільному часопису “Слово”». Такий захід відбувся
вперше та був присвячений 10-річчю часопису «Слово», друкованому виданню
Дрогобицької Духовної Семінарії.
У конференції взяли участь представники таких духовних греко-католицьких семінарій:
Дрогобицька (релігійно-суспільний часопис «Слово»), Львівська (католицький часопис
«Пізнай Правду»), Тернопільська (представники прес-служби семінарії), Ужгородська
(часопис «Пора жнив») і Брюховицька семінарія отців-василіян (християнський
молодіжний часопис «Господь і я»).

  
Конференцію розпочато спільним молебнем до св. апостола і євангелиста Йоана
Богослова, редакційної спільноти часопису «Слово» (молебень відбувся в каплиці
Братства «Введення в храм Пресвятої Богородиці» Дрогобицької Духовної Семінарії, а
очолив його о. Олег Чупа, прес-секретар Самбірсько-Дрогобицької Єпархії, випускник
семінарії і колишній активний учасник редакційної колегії часопису «Слово»). 
Опісля в актовому залі семінарії розпочалось пленарне засідання, в ході якого виступили:
ректор семінарії о. д-р Мирон Бендик, котрому належить ініціятива створення
семінарійного часопису, головний редактор «Слова» д-р Олег Шепетяк, випускник
семінарії і колишній учасник редколегії часопису, попередній головний редактор «Слова»
проректор семінарії о. прот. Григорій Комар, а також колишній заступник головного
редактора о. Олег Чупа, прес-секретар Самбірсько-Дрогобицької Єпархії.
Доповідачі наголошували на важливості церковних друкованих видань, за допомогою
яких здійснюється проповідь Слова Божого. Слід зазначити, що XIX-XX ст. для УГКЦ
позначені існування різноманітних періодичних церковних видань, в яких окрім
богословських питань висвітлювались суспільні теми. 
Відтак семінарист Сергій Паламарчук, заступник головного редактора «Слова», розповів
про 10-річний шлях розвитку часопису, демонструючи присутнім примірники найперших
чисел «Слова», а о. Олег Чупа у своїй промові поділився спогадами про засування і перші
спроби праці над часописом.
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До слів привітання в ході пленарного засідання долучився голова Братства «Введення вхрам Пресвятої Богородиці» Дрогобицької Духовної Семінарії семінарист Руслан Гедз,котрий представив внутрішньосемінарійний інформаційний бюлетень братства«Восхожденець», а також Марія Жук, представник молодіжного християнськогочасопису Самбірсько-Дрогобицької Єпархії «З любов’ю у світ», представивши своєвидання.Далі слово мали представники инших духовних семінарій, котрі поділились досвідомдрукованого слова та діяльности в галузі ЗМІ у своїх навчальних закладах. Усі учасники конференції були однозгідними у тому, що подібні спільні зустрічі мали бстати регулярними, а на заключній нараді прийнято резолюційні рішення серед якихнайголовнішими є наступні:ініціювати проведення щорічних конференцій представників семінарійних ЗМІ з метоюобміну досвідом, співпраці, підвищення якости та ефективности праці, пошук таопанування нових методів євангелізації за допомогою ЗМІ;за пропозицією представників католицького часопису «Пізнай Правду» (ЛьвівськаДуховна Семінарія) ІІ Конференцію представників семінарійних ЗМІ провести у стінахЛьвівської Духовної Семінарії Святого Духа в рамках святкування 15-ї річниці заснуваннячасопису «Пізнай правду»;відповідальність за організацію ІІ Конференції представників семінарійних ЗМІ покластина представників католицького часопису «Пізнай Правду» (Львівська ДуховнаСемінарія);за пропозицією представників Тернопільської Вищої Духовної Семінарії внести в порядокденний ІІ Конференції представників семінарійних ЗМІ розгляд питання про створенняасоціяції семінарійних ЗМІ в Україні.З повним текстом резолюцій конференції можна ознайомитись за цим посиланням . Інформацію надано представниками редколегії релігійно-суспільного часопису «Слово»
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