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Партнери:

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо до участі представників медіа,
науковців, державних та громадських діячів,
та всіх зацікавлених осіб!
КРУГЛИЙ СТІЛ

16 березня 2020 року
Гарант заходу:
голова Словацького Синдикату Журналістів (SSN) - Daniel Modrovský
Час проведення заходу: 1200 - реєстрація учасників
1230 – панельна дискусія
1400 – обговорення резолюції
1500 – вільна програма
Місце проведення: Словацький синдикат журналістів,
м. Братислава, Словацька республіка
http://www.ssn.sk
Župné námestie 7,
815 68 Bratislava
tel.: +421 (0) 2 5443 5071
e-mail: sekretariat@ssn.sk
e-mail: tlacovky@ssn.sk

Форма участі: активна/дистанційна.
Робочі мови: англійська, словацька, українська, польська.
Медіа сьогодні: інформування, підтримка діалогу, збереження
демократичних цінностей.
Законодавча база діяльності журналіста у медіа просторі: досвід
Словаччини та України.
Захист прав та фізична безпека журналістів.
Рівень довіри до медіа.
Інформаційна війна, пропаганда та соціальні медіа.
Розслідувальна журналістика: виклики сьогодення.
Журналістика як «вільна» професія.
Актуальні проблеми журналістики в Україні та ЄС.
За результатами круглого столу видається сертифікат.
Участь у круглому столі безкоштовна.
Дистанційна участь у круглому столі розглядається у формі
публікації результатів досліджень англійською мовою у науковому журналі
«European
Science»
ISSN
2585-77387
(Словацька Республіка)
http://european-science.sk, що буде видано за результатами заходу
(сертифікат про дистанційну участь).
Вартість публікацій: 70 євро – один автор, 90 євро – двоє авторів.
Витрати, пов’язані із участю у заході (проїзд Україна Словаччина,
проживання, харчування) передбачено за власний рахунок учасників.
Організатори надають допомогу в бронюванні готелю або пропонується
самостійне бронювання проживання за сиcтемою www.booking.com
Терміни подання заявок:
для участі у заході просимо до 08.03.2020 року
заповнити анкету, сплатити вартість публікації,
відправити електронні копії квитанції та анкети
на е-mail: eidv.ukraine@gmail.com
Кількість місць обмежена.
Додаткова інформація за контактами:
Європейський інститут безперервної освіти (EIDV)
Dr.h.c. mult. JUDr. Jozef ZAŤKO, MBA, L.LM, Honor.
Prof. mult.
e-mail: eeda@eeda.sk
тел.+421 905 450 765
Реквізити: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania
(European institute of further education)
Československá obchodná banka, a.s.,Pobočka M.R. Štefánika 19,
940 01 Nové Zámky
Bank Account: 4022107085/7500
IBAN: SK43 7500 0000 0040 22107085
SWIFT: CEKOSKBX
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Особисті дані / Name
Назва організації /
Name of organization
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