28 січня 2014 р.
Дорогі друзі!
Як ви добре знаєте, протягом останніх двох років редакція журналу
«Пластовий Шлях» мала велике навантаження різними видавничими проєктами.
Співробітники часопису та чимало їх дописувачів зредаґували і видали за 2
минулі роки «Альманах 100-ліття Пласту», низку історичних книг, співаників,
одноднівок, філателістичних видань і листівок, були заанґажовані в інших
заходах і проєктах. Це призвело до тривалої затримки і, згодом, нереґулярної
появи залеглих чисел. Питання налагодження сталого і безперебійного видання
журналу «Пластовий шлях» стало предметом обговорення і дискусій на
останніх Зборах КУПО, у висліді яких є схвалена резолюція та дві рекомендації.
РЕЗОЛЮЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 18-х ЗБОРІВ КУПО
у справі видання журналу «Пластовий Шлях»
Б-2. 18-ті Збори КУПО стверджують, що для втримання єдности поміж
пластунами різних країв вихід у світ журналу «Пластовий шлях» є конечним.
Це єдине зобов’язуюче видання для пластунів усього світу. У зв’язку з цим
передплата «Пластового шляху» мусить становити частину вкладки кожного
члена УСП та УПС.
Б-8. 18-ті Збори КУПО рекомендують Діловоду видань та інформації Головної
Пластової Булави налагодити механізм передання коштів передплати журналу
«Пластовий шлях» через крайові пластові старшини усіх країв, а редакції
журналу розробити проєкт розвитку «Пластового шляху» з урахуванням
сучасних вимог і тенденцій.
Б-9. 18-ті Збори КУПО вважають, що стале, безперебійне і вчасне видання
журналу «Пластовий шлях» є необхідною умовою для забезпечення його
функції в Пластовій організації. 18-ті Збори КУПО доручають Діловоду видань
та інформації ГПБ налагодити і контролювати цю справу.

84-й рік видання «Пластового Шляху» розпочався із активного
листування, спілкування і нарад, а згодом — зустрічі членів редакції та
співробітників, на якій було обговорено виклики та перспективи видання.
Попри такий «поважний вік» журнал розвивається, змінюється відповідно до
вимог часу. Члени редакції сповнені нових ідей, плянів та задумок, однак
потребують і Вашої підтримки: реґулярних дописів, репортажів, дискусійних
статей, фото, ілюстрацій і відгуків. І що найголовніше — нових читачів.
Інформуємо Вас, що Головна Пластова Булава на своїх останніх сходинах
25 січня 2014 року призначила головним редактором журналу «Пластовий
Шлях» пл. сен. Юрія Леськова.
Пластовий Провід сьогодні складає велику подяку і признання за
визначну жертовну працю впродовж багатьох десятиріч уступаючому
головному редактору журналу — пл.сен.кер. Любомиру Онишкевичу.
Сподіваємося, що друг Любомир ще довгі роки тішитиме нас своїми мудрими
статтями, на яких виховалося не одне покоління пластунів в Україні і світі.

Закликаємо голів Крайових Пластових Старшин подбати про вчасну
передплату журналу «Пластовий Шлях» кожним членом УСП та УПС
Вашого краю відповідно до резолюції Б-2 18-х Зборів КУПО.
Всі питання передплати журналу «Пластовий Шлях», передання коштів
передплати, зміну адреси, можна погодити з членами редакції видання:
- пл.сен. Юрій Леськів, головний редактор
shliakhredaktor@vydavnytstvo.plastscouting.org
- пл.сен. В’ячеслав Стебницький, технічний редактор
Pl-Shliakh.ua@vydavnytstvo.plastscouting.org
- пл.сен. Мирон Баб’юк, адміністратор журналу
shliakhadmin@vydavnytstvo.plastscouting.org

СКОБ!
пл.сен. Марта Кузьмович, Гр
Голова Головної Пластової Булави

пл.сен. Сергій Юзик, СМ
Діловод видань та інформації ГПБ

