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медиен форум - ЮИЕ – предстоящо
Вторият медиен форум за Югоизточна Европа започва в София
София, 4 ноември /БТА/ Вторият медиен форум за Югоизточна Европа започва утре в
"Кемпински хотел Зографски София" в столицата, съобщиха от Центъра за развитие на
медиите.
Организатори са медийната група ВАЦ, фондация "Конрад Аденауер" и Медийната
организация за Югоизточна Европа (SEEMO), в партньорство с Вестникарска група
България и Център за развитие на медиите, София.
Очаква се на 5 и 6 ноември да се съберат повече от 200 издатели, главни редактори и
водещи журналисти от Югоизточна Европа.
Форумът започва в 16.00 ч. утре. Официално откриване ще направи премиерът Сергей
Станишев в 18.15 ч. Срещата започва с кръгла маса, посветена на медиите и
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демокрацията, в която ще участват Станишев, ръководителят на Медийната група ВАЦ
Кристиан Нинхаус, главният редактор на в-к "24 часа" Венелина Гочева и Йохан П.
Фриц, директор емеритус на австрийския клон на Международния прес институт.
В другите панели на форума ще се дискутира още образованието на журналистите във
висшите училища и други образователни институции, а също професионалните
стандарти и независимите медии.
Организаторите на форума подчертават факта, че само журналисти с добра
професионална квалификация са способни да се борят успешно срещу икономическия
натиск и политическото влияние в страните от Югоизточна Европа. Независимата и
професионалната журналистика имат жизненоважно значение за утвърждаването на
демокрацията, се посочва в съобщението.
На срещата Медийната група ВАЦ и Международната федерация на журналистите (IFJ)
ще оповестят за първи път новоучредената съвместна награда "Смелост" за
журналистика, отстояла на опитите за външно вмешателство.
Първият медиен форум, организиран от Медийната група ВАЦ, фондация "Конрад
Аденауер" и Медийната организация за Югоизточна Европа (SEEMO) се е състоял
миналата година в столицата на Хърватска, Загреб, където са се събрали повече от 150
участници от региона, за да обсъждат поддържането на високи журналистически
стандарти. /ДМ/
5 ноември 2008 г. :: 5 November 2008
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Трябва да обърнем внимание на разследващата журналистика в Югоизточна
Европа, смята генералният секретар на Медийната организация за региона
София, 5 ноември /БТА/
Трябва да обърнем внимание на разследващата журналистика в Югоизточна
Европа, защото във всички страни в региона има много сериозни проблеми.
Това каза генералният секретар на Медийната организация за Югоизточна
Европа Оливър Вуйович на Втория медиен форум за Югоизточна Европа "Медии и
демокрация в Югоизточна Европа: професионални стандарти и журналистическо
образование".
В срещата участват около 200 издатели, мениджъри на издателски
компании, главни редактори и водещи журналисти от региона.
Премиерът Сергей Станишев ще приветства участниците във форума,
организиран от Медийната група ВАЦ, Медийната програма за Югоизточна Европа
на фондация "Конрад Аденауер" и от Медийната организация за Югоизточна
Европа.
Доброто образование е важно за работата на журналистите, тъй като те се
срещат с много проблеми, но те играят и важна роля в процеса на
демократизация на страните, посочи Вуйович.
Все по-често икономиката и политиката се опитват да окажат натиск върху
работата на журналистите, каза Андреас Рудаш, управител на ВАЦ холдингВиена. /ДВ/
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132 MEDIA - FORUM - SOUTHEAST EUROPE Update
SEEMO Secretary General Vujovic: Attention Should Be Paid to
Investigative Journalism in Southeast Europe
Sofia, November 5 (BTA) - Attention should be paid to investigative
journalism in South East Europe, as there are many serious problems in all
countries of the region, South East Europe Media Organization (SEEMO)
Secretary General Oliver Vujovic told the 2nd South East Europe Media Forum
in Sofia.
The Essen based WAZ Media Group, the South East Europe media programme of
the Konrad-Adenauer-Foundation (KAS) and the Vienna based South East Europe
Media Organization (SEEMO), an affiliate of the International Press
Institute (IPI), are organizers of the forum. Approximately 200 publishers,
heads of publishing companies, editors-in-chief and leading journalists
from South East Europe meet on Wednesday and Thursday in Sofia. The focal
point of this forum is: "Media and Democracy in South East Europe:
Professional Standards and Education of Journalists."
From the very beginning of the Media Forum, the organizers have emphasized
the fact that only journalists with a good educational background are in a
position to fight against economic pressure and political influences in the
South East European nations. Independent and high-quality press coverage is
vital to strengthening democracy, said Vujovic.
Freedom of speech is a principle of democracy, which should be constantly
maintained, Prime Minister Sergei Stanishev said in his address to the
forum.
He added that today is the 20th anniversary of the establishment of the
Club for the Support of Perestroika and Glasnost in Bulgaria.
"I think that as a whole, the freedom of speech and the free media are not
doubted at all, however as democracy is a constant process of selfimprovement, the freedom of speech is also a process of permanent increase
of standards," the Prime Minister said.IT/RI
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“Янтра ДНЕС” ще участва във втория форум на медиите от Югоизточна Европа
Премиерът Сергей Станишев приветства днес участниците в срещата
Марина Петрова
В. „Янтра днес”
Премиерът Сергей Станишев ще открие втория форум на медиите от Югоизточна Европа. Над
двеста издатели, мениджъри, главни редактори и водещи журналисти ще дискутират
професионалните стандарти и обучението на журналистите в новите демократични условия.
Форумът ще е на 5 и 6 ноември в София. Организатори на конференцията са фондация “Конрад
Аденауер”, Центърът за развитие на медиите, базираната в немския град Есен медийна
групировка ВАЦ и Организацията на медиите от Югоизточна Европа (SEEMO).
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По време на срещата ще се определят критериите за награда за кураж в журналистиката. Нея ще
получават тези, които успеят да се противопоставят на опитите за намеса и външно влияние при
отразяването на събитията и при журналистическите разследвания.
По време на форума ще бъде организирана и кръгла маса на тема “Медиите и демокрацията в
региона”, на нея ще участва министър-председателят Сергей Станишев и представители на
български и европейски медийни групировки. На 7 ноември представител на “Янтра ДНЕС” ще
участва и в семинар, посветен на проблемите на европейските граждани в условията на
икономическа криза, организиран от Представителството на ЕК в София.

27

Започналият в София Втори медиен форум за Югоизточна Европа поставя акцент върху
разследващата журналистика
Радио БНР
Трябва да обърнем внимание на разследващата журналистика в Югоизточна Европа, защото във
всички страни в региона има много сериозни проблеми. Това каза генералният секретар на
Медийната организация за Югоизточна Европа Оливър Вуйович на Втория медиен форум за
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Югоизточна Европа "Медии и демокрация в Югоизточна Европа: професионални стандарти и
журналистическо образование". В срещата, която се провежда в София, участват около 200
издатели, мениджъри на издателски компании, главни редактори и водещи журналисти от
региона. Олганизатори са Медийната група ВАЦ, Медийната програма за Югоизточна Европа на
фондация "Конрад Аденауер" и Медийната организация за Югоизточна Европа. Доброто
образование е важно за работата на журналистите, тъй като те се срещат с много проблеми, но
те играят и важна роля в процеса на демократизация на страните, посочи Вуйович. Все по-често
икономиката и политиката се опитват да окажат натиск върху работата на журналистите, каза
Андреас Рудаш, управител на ВАЦ холдинг-Виена.
6 ноември 2008 г. :: 6 November 2008
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ВАЦ събра в България 200 журналисти от Европа
Ваня ЕМИЛОВА – сутрешно издание
стр. 1, в. Труд
Премиерът Сергей Станишев се включи
снощи в кръгла маса за професионалните
стандарти и образованието на журналистите
по време на втория медиен форум за
Югоизточна Европа снощи. Той започна в
хотел „Кемпински-Зографски" в столицата
(след редакционното приключване на броя).
Конференцията
е
организирана
от
базираната в германския град Есен медийна
група ВАЦ, фондация „Конрад Аденауер" и
Организацията на медиите в Югоизточна
Европа. До края на седмицата 200 издатели,
главни редактори и журналисти ще
дискутират промените и начините на работа
на медиите в Югоизточна Европа през
последните години. По време на форума
ВАЦ ще определи своите критерии за
награда за кураж в журналистиката, която ще
бъде
връчвана
от
2009
година.
(продължава на стр. 7)
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Премиерът оценява медиите от региона
Ваня ЕМИЛОВА
стр. 7, в. Труд – сутрешно издание
Премиерът Сергей Станишев се
включи
в
кръгла
маса
за
професионалните
стандарти
и
образованието на журналистите по
време на втория медиен форум за
Югоизточна Европа снощи. Той
започна в хотел „КемпинскиЗографски" в столицата (след
редакционното приключване на
броя).
Конференцията е организирана от
базираната в германския град Есен
медийна група ВАЦ, фондация
„Конрад Аденауер" и Организацията
на медиите в Югоизточна Европа.
До края на седмицата
двеста издатели, главни редактори и
журналисти ще дискутират по
промените и начините на работа на
медиите в Югоизточна Европа през
последните години.
По време на форума ВАЦ ще
определи своите критерии за награда
за кураж в журналистиката, която ще
бъде връчвана от 2009 г,
Медийните специалисти Томас Бауер
(Виенски
университет),
Джаки
Харисън и Мари Кинсли (Университет
в Шефилд, Великобритания), Валтер Байор (медиен експерт към фондация „Конрад Аденауер"),
Айдън Уайт (генерален секретар на международната федерация на журналистите), Оливър
Вуйович (генерален секретар на медийната организация SEEMO) ще говорят за обучението на
журналистите в университетите и други образователни институции, професионалните стандарти
в журналистиката, независимите източници на информация и др.
Първият медиен форум за Югоизточна Европа се проведе през 2007 година в Загреб. Тогава
конференцията събра над 150 представители на медии в региона, които обсъждаха
поддържането на стандартите на качествената журналистика.
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Премиерът обсъжда стандартите в журналистиката
ВАЦ, „Конрад Аденауер" и SEEMО събраха 200 издатели и редактори в София
стр. 5, в. 24 часа – сутрешно издание
Какви са професионалните стандарти в
журналистиката, откъде и на какво да се
учат журналистите. Тези теми събраха
вчера близо 200 издатели, главни
редактори и журналисти от Югоизточна
Европа в София.
Премиерът Сергей Станишев откри 2дневния форум, наречен "Медии и
демокрация в Югоизточна Европа професионални
стандарти
и
образование на журналистите".
Организатори са медийната група ВАЦ,
фондация „Конрад Аденауер" и
медийната организация за Югоизточна
Европа SEEMO.
„Медии и демокрация" бе първата
кръгла маса, в която заедно с министърпредседателя се включиха Андре ас
Рудаш, управител на „Ост Холдинг",
дъщерно дружество на ВАЦ, главният
редактор на „24 часа" Венелина Гочева,
Томас Кунце - директор за Европа и
Северна Америка на фондация „Конрад
Аденауер", и Иохан Фриц от
австрийската секция на Международния
прес институт.
Днес конференцията продължава, като участниците в нея ще обсъждат обучението на
журналисти. За тази дискусия пристигат професори от Виена, Белград, Шефилд, ще участва и
зам.- деканът на Факултета по журналистика към Софийския университет Теодора Петрова.
Генералният секретар на Международната федерация на журналистите Айдън Уайт ще се
включи в дискусията за професионалните стандарти. Ще бъдат обсъждани и специфичните
умения, свързани с разследващата журналистика.
В края на форума ще бъде представена наградата " Смелост", както и критериите, по които тя ще
се дава. Призът е учреден от ВАЦ и Международната федерация на журналистите.
Това е вторият медиен форум в Югоизточна Европа, организиран от ВАЦ. Първият бе миналата
година в хърватската столица Загреб.
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Станишев: Не знам кой стои зад някои български медии
Публичен регистър на собствениците им, предлагат СБЖ и Съюзът на издателите
стр. 5, 24 часа – Второ издание
„Не знам кой стои зад някои български
медии, но по-лошото е, че обществото не
знае." Това заяви премиерът Сергей
Станишев снощи при откриването на
форума „Медии и демокрация в
Югоизточна
Европа:
професионални
стандарти
и
журналистическо
образование". Организатори са медийната
група ВАЦ, фондация „Конрад Аденауер" и
медийната организация за Югоизточна
Европа SEEMO.
„Ако включите българските тв канали, ще
видите, че няма цензура. В същото време
има телевизии, които работят срещу
правителството и не знам как се
финансират и откъде идват парите им",
обясни премиерът. 20 минути той говори
при откриването на конференцията, след
което отговаря още 70 минути на въпроси.
Близо 200 издатели, главни редактори и
журналисти от Югоизточна Европа се
събраха в София за двудневния форум.
Части от конференцията бяха излъчени
директно по БНТ1.
Съюзът на българските журналисти (СБЖ)
е предложил на Съюза на издателите (СИБ) да се създаде публичен регистър на собствениците
на медии в България, обяви главният редактор на „24 часа" Венелина Гочева на първия панел от
конференцията, наречен „Медии и демокрация". Идеята на СБЖ е този регистър да бъде
направенф по законов път. СИБ допуска това да е по пътя на саморегулацията.
„Все по-често икономиката и политиката се опитват да ограничат журналистите и упражняват
натиск върху тях. Обучението на журналистите е един от начините те да успяват да задържат
независимостта си", заяви Андреас Рудаш, управител на „Ост холдинг", дъщерно дружество на
ВАЦ.
Днес конференцията продължава с дискусия за обучението на журналисти. Генералният
секретар на Международната федерация на журналистите Айдън Уайт ще говори за
професионалните стандарти.
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Дискутираха проблемите на медиите и демокрацията и Югоизточна Европа
Учредяват съвместна награда "Смелост" за журналисти
Велмира СТЕФАНОВА
14.11.2008г., стр. 6, в. Шуменска заря
Във всички страни от Югоизточна Европа
обществото се сблъсква с много сериозни
проблеми като корупция по високите етажи на
властта и организирана престъпност, поради
което медиите трябва да обърнат особено
внимание на разследващата журналистика. До
този извод стигнаха участниците във Втория
медиен форум за Югоизточна Европа на тема
"Медии и демокрация в Югоизточна Европа професионални стандарти и журналистическо
образование", Форумът се проведе в края на
миналата седмица в София, като в неговата
работа участваха близо 200 издатели, мениджъри
на издателски компании и водещи журналисти от
Югоизточна Европа. Организатори на събитието
бяха Медийната група "ВАЦ" със сеседалище в Есен, Медийната програма за
Югоизточна Европа на фондация "Конрад Аденауер" и Медийната организация за Югоизточна
Европа
(SEEMO)
към
Международния
пресинститут (IPI) в партньорство с Вестникарска
група "България" и Центъра за развитие на
медиите - София.
Форумът беше открит от българския премиер Сергей Станишев, който заяви, че никой у нас не
поставя под съмнение свободата и независимостта на българските медии. В словото си той
подчерта обаче, че в България съществуват медии, които съзнателно рушат авторитета на
институциите и властта. "Знаете, че муха, банка и политик се убиват с вестник", допълни Сергей
Станишев. "Доброто образование е важно за работата на журналистите, тъй като те се срещат с
много проблеми, но те играят и важна роля в процеса на демократизация на страните", подчерта
генералният секретар на Медийната организация за Югоизточна Европа Оливър Вуйович. "Все
по-често икономиката и политиката се опитват да окажат натиск върху работата на
журналистите", посочи Андреас Рудаш - управител на "ВАЦ"-Виена. Общото мнение на всички
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участници в медийната конференция беше, че независимата и професионалната журналистика
имат жизненоважно значение за утвърждаването на демокрацията. По време на форума
Медийната група "ВАЦ" и Международната федерация на журналистите (IFJ) обявиха, че
учредяват съвместна награда "Смелост" за журналисти, които са успели да устоят на всякакъв
външен натиск и влияние по време на своята работа.
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