
 

 

  
APEL DO UCZESTNIKÓW KONFERENCJI „EUROPA KARPAT” 

XXII FORUM EKONOMICZNE W KRYNICY   
 
  

W celu podkreślenia znaczenia problematyki karpackiej i jej transgranicznego zasięgu,  
IV Forum Prasy Sądeckiej, które odbędzie się 5 lipca 2013 roku w Miasteczku Galicyjskim 
w Nowym Sączu, poszerzy swoją dotychczasową formułę i przekształci się w I Forum Prasy 
Karpackiej. Do udziału w nim zaproszeni zostaną przedstawiciele czasopism zajmujących 
się tematyką karpacką z Rumunii, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Czech i Polski. Temat 
przewodni Forum: „Rola czasopism lokalnych w zachowaniu dziedzictwa kulturowego 
Karpat” będzie nawiązywał do Art. 11 Konwencji Karpackiej.    
  
Jednym z efektów Forum będzie uświadomienie roli, jaką czasopisma lokalne odgrywają w ochronie 
krajobrazu kulturowego Karpat, oraz promowanie idei Konwencji Karpackiej, w której znalazł się 
następujący zapis:  

„Strony będą prowadzić politykę mającą na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego 
i wiedzy ludowej ludności miejscowej oraz wyrobu i wprowadzania na rynek miejscowych 
produktów, wyrobów artystycznych i rękodzielniczych. Strony będą dążyć do zachowania w 
Karpatach tradycyjnej architektury, sposobów użytkowania ziemi, miejscowych ras zwierząt 
gospodarskich i odmian roślin uprawnych oraz zrównoważonego użytkowania dziko rosnących 
roślin.”  (Artykuł 11. Dziedzictwo kulturowe i wiedza ludowa.) 

Jak dotąd nie doczekał się on osobnego protokołu i wydaje się być pomijany, a przecież wagi dziedzictwa 
kulturowego Karpat nie da się przecenić; to ono decyduje o wyjątkowości tego regionu. 
 
Brak jest dyskusji i wymiany doświadczeń co do sposobu, w jaki powinno być chronione dziedzictwo 
kulturowe Karpat. Jakie działania powinny być podjęte, żeby owa ochrona nie sprowadziła się do 
tworzenia atrap, lecz sprzyjała przetwarzaniu tradycji w jej autentyczne, współczesne emanacje? 
Działaniom służącym podniesieniu gospodarczemu i cywilizacyjnemu karpackich krain winna 
towarzyszyć troska o zachowanie autentycznej kultury górali karpackich. O to, by przyszłość była 
budowana na fundamencie prastarej kultury, a nie w opozycji do niej. Służyć temu powinna m. in. 
współpraca towarzystw regionalnych z terenów Karpat i wydawanych przez nie periodyków, a także 
mądre wspieranie ich działalności.   
 
W szybko zmieniającym się – dzięki nowym technologiom – świecie potrzebne jest zachowanie tradycji  
i pamięci o lokalnych karpackich społecznościach. Dzieje konkretnych ludzi, wielopokoleniowych 
rodzin, dokumenty i zdjęcia ilustrujące ich codzienne życie, publikowane w lokalnych wydawnictwach, 
umacniają lokalne więzi i poczucie zakorzenienia, a także szacunek dla tradycji. Forum będzie służyło 
wymianie doświadczeń w tej sprawie. 
 
Uważamy, że klauzula ochrony dziedzictwa kulturowego Karpat powinna się znaleźć jako warunek 
konieczny przy realizacji wszelkich wspólnych działań podejmowanych w ramach Konwencji 
Karpackiej, a także projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.  
 
Powinniśmy traktować Karpaty jako nasze wspólne dobro. Uświadomieniu tego faktu ma także 
służyć nasz projekt. Zapraszamy do współpracy! 
 
Ryszard Kruk, prezes       Andrzej Wielocha, prezes 
Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny   Towarzystwa Karpackiego 

 
Krynica, 5 września 2012 roku 
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Forum Prasy Sądeckiej jest doroczną inicjatywą organizowaną od roku 2008 przez redakcje rocznika 
„Almanachu Muszyny” oraz kwartalnika „Almanachu Sądeckiego”, we współpracy z Muzeum 
Okręgowym w Nowym Sączu. Patronat naukowy nad Forum sprawuje Instytut Dziennikarstwa  
i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnikami Forum są redakcje prasy lokalnej 
wydawanej na Sądecczyźnie oraz inne podejmujące tematykę sądecka a także współpracujący z nimi 
muzealnicy, bibliotekarze i archiwiści. Dla potrzeb uczestników Forum oraz innych osób 
zainteresowanych problematyką karpacką opracowana została i dorocznie jest aktualizowana 
bibliografia prasy sądeckiej. W trakcie dorocznych spotkań Forum wręczana jest Nagroda Szczęsnego 
Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą tematyki sądeckiej. Odbyło się już pięć edycji konkursu. 
Miejscem organizacji Forum jest Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu www.sadeczanie.net  
 
 

 
Towarzystwo Karpackie zostało założone w 1990 r. przez miłośników Karpat z całej 
Polski, a także z innych krajów karpackich. Połączyły nas wspólne zainteresowania, 
które najkrócej można określić jako KARPACKIE KRAJOZNAWSTWO, czyli fascynacja 
Karpatami, chęć ich poznawania i ciekawość ich dziejów. Dlatego też, dla członków 
naszego Towarzystwa Karpaty są przedmiotem szeroko rozumianej aktywności 

poznawczej, badawczej, artystycznej, kulturalnej i społecznej. Podejmujemy wiele wspólnych działań 
organizując karpackie wyprawy, sesje, wystawy, festiwale i imprezy folklorystyczne, a także wydajemy 
publikacje, w tym półrocznik Almanach Karpacki „Płaj”, którego dotychczas ukazało się już ponad 
czterdzieści tomów. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.karpaccy.pl  

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny grupuje osoby z różnych 
zakątków Polski, które zainteresowane są historią, kulturą i rozwojem Ziemi 

Muszyńskiej. Główną naszą inicjatywą jest wydawany od roku 1991 rocznik 
„Almanach Muszyny”, pod redakcją Bożeny Mściwujewskiej-Kruk,  

w którym ponad stu autorów z Polski, Słowacji i USA opublikowało już ponad 600 artykułów dotyczących 
Ziemi Muszyńskiej, a także tematyki karpackiej, ze szczególnym uwzględnieniem Spiszu. Przyjaciele 
„Almanachu Muszyny” od kilkunastu lat finansują Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny, w ramach 
którego ponad 250 zdolnych uczniów i studentów otrzymało stypendia. Jesteśmy organizatorami 
konkursów i wystaw. Wspólnie z partnerami dokumentujemy zagrożone zabytki, nagradzamy najlepsze 
książki o naszym regionie, promujemy rozwój turystyki i bogactwo kulturalne regionu. Organizujemy 
doroczne wspólne koncerty młodzieży polskiej i słowackiej. Więcej o nas na: www.almanachmuszyny.pl 
 
 
Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu, które udziela gościny Forum Prasy Sądeckiej i będzie miejscem 
obrad I Forum Prasy Karpackiej jest filią Sądeckiego Parku Etnograficznego i funkcjonuje w ramach 
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Rekonstrukcja fragmentu zabudowy małomiasteczkowej 
obejmuje niewielki plac rynkowy i pierzeje z kilkunastoma domami. Miasteczko Galicyjskie przybliża 
atmosferę małych miasteczek dawnej prowincji monarchii austro-węgierskiej z przełomu XIX i XX wieku; 
inicjuje wiele przedsięwzięć podejmujących szeroko rozumianą tematykę karpacką. Szczegóły na 
www.muzeum.sacz.pl  


