
Va imaginati Sibiul fara presa?
Asociatia pentru Infrumusetarea Orasului Sibiu (AIOS) provoaca cetatenii la un exercitiu: sa-si imagineze
comunitatea in care traiesc fara presa locala, fara radio sau televiziune, fara ziare. 
  
  "Fie ca vor sa afle informatii despre cei pe care i-au ales si despre institutiile in fruntea carora i-au pus
pe acestia, fie ca se intreaba care sunt subiectele politice locale la zi sau vor sa stie ce strazi se vor repara
in viitorul apropiat, cetatenii interesati de soarta orasului si judetului lor urmaresc presa locala. In plus,
dincolo de acest aspect pur utilitar, prezenta presei intr-o comunitate este o consecinta a democratiei, dar
si o garantie a ei" - declara presedintele AIOS, Tudor Popa. "Cu totii avem nevoie de presa locala - spune
Popa - insa nu toti putem sa-i fim alaturi. Pot, in primul rand oamenii de afaceri in sprijinul carora vine
proiectul nostru".
  
   Practic, AIOS va aduce laolalta institutiile de presa locale intr-un TARG DE PRESĂ, acolo unde
acestea isi vor putea prezenta oferta catre toti cei interesati.
  
  "Sunt oameni de afaceri care, din cauza timpului limitat de care dispun, probabil nu `tiu ca avem posturi
de radio locale cu impact foarte mare in randul sibienilor, ca avem televiziuni si emisiuni care inca
reusesc sa-i arate "pe viu" pe cei care reprezinta comunitatea, ca avem ziare care patrund fie tiparite in
toate localitatile judetului, fie on line in casele cetatenilor. Ii invitam sa vada aceste lucruri si, de ce nu, sa
incheie parte�neriate cu acele institutii de presa care le castiga increderea" - mai spune Tudor Popa.
  
  Realitatea demonstreaza ca ideea con�form careia "nu este nevoie de presa locala" este falsa. Femeia de
serviciu rareori este angajata de pe e-jobs, iar omul de afaceri nu afla despre intreruperea apei pe strada pe
care-si are sediul de pe fluxul agentiilor de presa nationale. In plus, deputatul din zona sa are sanse destul
de mici sa se ex�prime in presa nationala, la fel si directorul scolii la care invata copiii sai spre exemplu.
Presa locala face toate acestea si altele in plus.
  
  "Scopul campaniei de sprijin a presei locale si al Proiectului "INT�LNIRE CU PRE�SA" este de a-i
ajuta pe cei care furnizeaza informatii locale publicului sa-si intareasca pozitiile in comunitate, fiindca o
presa puternica va sanctiona derapajele si va sustine doar interesul cetateanului" - spune Tudor Popa.
  
  AIOS va organiza vineri seara o intalnire intre presa locala si oamenii de afaceri, cei din administratie si
din mediul politic, iar samb[ta ateliere pe diferite teme. Una dintre ele ii priveste pe purtatorii de cuvant
cu care jurnalistii vor dialoga pentru a-si optimiza colaborarea. In plus, studentii sunt invitati tot sambata
sa-i cunoasca pe cei din presa locala, sa le afle greutatile, dar si victoriile profesionale.
  
   Proiectul "INTALNIRE CU PRESA" este cofinantat (si gazduit chiar) de Consiliul Local Sibiu prin
Primaria Sibiu, este inclus pe Agenda Culturala a municipiului si este sprijinit de Camera de Comert,
Industrie si Agricultura Sibiu si de TRANS AGAPE. 
  

Cuvinte cheie: primaria sibiu  cetatea  tipar  consiliul local sibiu  radio  despre  consiliul local  ipa  cultura
job  agent  anc  presedintele  televiziune  chei  agricultura  oameni de afaceri  subiecte  cal  tudor popa
far  arte mar
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