PROGRAM DZIAŁANIA KFK ZG PTTK
NA LATA 2013 - 2017
Kierując się treścią uchwał XVIII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno –
Krajoznawczego

oraz V i VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w

nawiązaniu

również do

przyjętej w 2001 roku „Strategii działania Komisji Fotografii Krajoznawczej”, podejmując na
miarę swoich możliwości wyzwania stojące przed nami w XXI wieku,

Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK ustala, że najważniejszymi kierunkami
działań na lata 2013-2017 będą::
*w zakresie upowszechnienia wiedzy o fotografii krajoznawczej:
- publikowanie artykułów programowych w prasie fotograficznej, turystycznej, regionalnej
i lokalnej w oparciu zarówno

o zbiory CFK jak i o zbiory fotograficzne Instruktorów

Fotografii Krajoznawczej,
- prowadzenie wspólnej pracy nad rozwojem fotografii krajoznawczej z organizacjami
i instytucjami zainteresowanymi fotografią krajoznawczą
- popularyzację Odznaki Fotografii Krajoznawczej poprzez umieszczenie regulaminu
odznaki w internecie, nie tylko na stronach KFK, ale również innych komisji
np. Krajoznawczej, Opieki nad Zabytkami, Ochrony Przyrody, czy też „Gościńca”
- umieszczanie sylwetek fotografów krajoznawców w prasie i na stronach
internetowych PTTK
-utworzenie przy Komisji Fotografii Krajoznawczej Zespołu Konsultantów
ds. Fotografii Cyfrowej, Środków Audiowizualnych i Nośników Elektronicznych
- przedstawianie informacji o zbiorach Centrum Fotografii Krajoznawczej w Internecie
- przyznawanie patronatu KFK ZG PTTK wystawom fotografii

innych stowarzyszeń

fotograficznych w całości, jeśli tematyka dotyczy krajoznawstwa lub przyznawania
dyplomów w działach

krajoznawczych,

umieszczanie najlepszych prac na stronach

internetowych Komisji
*kontynuowanie gromadzenia w Centrum Fotografii Krajoznawczej dokumentacji
fotograficznej kraju zgodnie z formułą fotografii krajoznawczej poprzez:
- ciągłe uzupełnianie zbiorów fotografii ze wszystkich regionów kraju ,
- tworzenie zbiorów fotografii cyfrowej archiwizowanych na nośnikach elektronicznych
-dbałość o ocalenie

przed zniszczeniem i odpowiednie zabezpieczenie zbiorów

fotograficznych po zmarłych fotografach krajoznawcach.
- dokumentowanie wiodących imprez PTTK(Kongresy, Zjazdy, Zloty)
-utrwalanie sylwetek najwybitniejszych członków PTTK

*rozszerzenie działań na rzecz młodzieży poprzez :
-popularyzację Odznaki Popularnej OFK
- kształcenie ustawiczne Instruktorów Fotografii PTTK
– unaocznienie znaczenia fotografii krajoznawczej w procesie edukacji młodzieży
- współpracę z Radą Programową ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK
-udzielanie fachowej pomocy i rady w zakresie fotografii krajoznawczej jak i udzielanie
pomocy przy tworzeniu elektronicznych prezentacji multimedialnych
• wdrażanie fotografii cyfrowej i prezentacji multimedialnych
-utworzenie wirtualnej Galerii Polskiej Fotografii Krajoznawczej,
- centralnego

banku informacji elektronicznej o zdjęciach krajoznawczych

w oparciu

o zbiory CFK i zbiory indywidualne Instruktorów Fotografii PTTK
-

upowszechnianie umiejętności właściwego posługiwania się cyfrowym aparatem
fotograficznym wśród krajoznawców i turystów - członków PTTK

-organizowanie corocznych Przeglądów Zestawów Krajoznawczych na nośnikach
elektronicznych o zasięgu ogólnopolskim
-badanie całokształtu zagadnień wiążących się z zastosowaniem cyfrowej fotografii w
krajoznawstwie (percepcji, montażu, podkładu dźwiękowego, archiwizacji, informacji,
statusu prawnego itp. ).Organizowanie paneli dyskusyjnych na ten temat przy okazji
kolejnych Przeglądów.
• wymianę informacji, integrację i współpracę ze statutowymi Komisjami
ZG PTTK, również przy pomocy Internetu.

Program przyjęty na Forum Fotografii Krajoznawczej w Ustroniu w dn. 8.06.14 r.

