Zaproszenie
w dniu 4 października 2017, o godz. 10:00 zapraszamy na konferencję
„Media – Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”,
która odbędzie się w Auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie im. Kard.
S. Wyszyńskiego

Godzina 9:30 – 10:00 – rejestracja gości
10:00 – powitanie z udziałem gości honorowych i władz uczelni oraz powitanie on-line przez
Panią Minister Annę Fotygę.
10:30 – 11:00 - I sesja – Medialna polityka Rosji – historia i teraźniejszość
- wystąpienia i prezentacje medioznawców z UKSW
11:00 – 12: 30 - Debata: Rosyjska wojna dezinformacyjna i propagandowa
- moderator: Piotr Drzewiecki (UKSW)
- uczestnicy: prof. Grzegorz Łęcicki - dziennikarz i publicysta, UKSW, Wacław
Radziwinowicz –Gazeta Wyborcza, były korespondent GW w Moskwie,
Pauluk
Bykouski, autor kursów «Komputery i internet dla dziennikarzy», «Kompas
dziennikarza w sieciach społecznościowych», «Bezpieczeństwo dziennikarzy. Media
i prawa człowieka», Natalia Zubar, dziennikarka Maidan Monitoring Information
Center, analityk, Olga Irisowa, politolog, dziennikarka portalu i gazety "Moskowskij
komsomolec", Vadim Kaznaczejeu – publicysta, wykładowca, autor książki „Płoszcza
Kalinovskogo”
12:30 – 13:00 – przerwa kawowa
13:00 – 13:30 – II sesja – Wojna propagandowa – wystąpienia i prezentacje dziennikarzy
Biełsatu
13:30 – 15:00 – debata: Wyzwania dla unijnej komunikacji strategicznej
Moderator: Agnieszka Romaszewska (Biełsat TV)
- uczestnicy: Małgorzata Gosiewska, posłanka na Sejm RP, wiceprzewodnicząca
Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Wiktor Świetlik, dyrektor Programu III
Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar Wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017

Polskiego Radia, Jerzy Haszczyński, kierownik działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”,
Arkadij Babczenko, rosyjski pisarz i korespondent wojenny, uczestnik wojen
czeczeńskich jako żołnierz oraz wojny w Osetii Płd. jako korespondent wojenny.
Uważany za jednego z twórców współczesnej prozy wojennej, Givi Gigitashvili,
analityk, publicysta, Alaksandr Klaskouski - dziennikarz, publicysta, media ekspert.
Autor koncepcji i pierwszy redaktor naczelny portalu naviny.by

Podczas konferencji będzie działał „Salonik medialny” z udziałem dziennikarzy Telewizji
Biełsat oraz studentów z Pracowni Podstawowych Technik Radiowo-Telewizyjnych UKSW.
Na stronie www.wid.org.pl będzie dostępna publikacja elektroniczna „Media – Rosja. Nowe
zagrożenia propagandowe” w trzech wersjach językowych: po polsku, rosyjsku i angielsku.
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