Konference Prague Media Point přivede do Prahy špičky žurnalistiky a mediální komunikace
Praha, 31. říjen 2017
Ve čtvrtek 2. listopadu bude v Praze zahájena již čtvrtá konference Prague Media Point, tentokrát
na téma "Média a post-pravdivý svět: Nový trh (dez)informací". Konference se zúčastní řada
významných osobností světové i domácí žurnalistiky a mediální komunikace, jakými jsou například
propagátorka konceptu konstruktivní žurnalistiky Cathrine Gyldensted; zástupkyně ředitele
Deutsche Welle Akademie - německé organizace podporující rozvoj nezávislých médií - Ute
Schaeffer, profesor mediálních studií Stockholmské univerzity Christian Christensen
nebo šéfredaktor slovenského Denníku N Matúš Kostolný.
Konferenci pořádají společnost Keynote ve spolupráci s organizací Transitions. Zahajovací panel na
téma „Jak získat ztracenou pravdu: Žurnalistika a liberální demokracie v post-pravdivé době?“ bude
2. listopadu hostit Německé velvyslanectví v Praze. „Žijeme v době relativizace pravdy a informačního
chaosu. Nezávislá, kvalitní a investigativní žurnalistika musí přežít, protože je jedním z pilířů liberální
demokracie. Pro naši budoucnost je zásadní, abychom nepřestali usilovat o hledání pravdy, a to i
přestože se nám v množství dezinformací a fake news pravda někdy ztrácí; v opačném případě
skončíme v chaosu a pasivitě," říká Jakub Klepal, ředitel společnosti Keynote.
Další části konference se uskuteční 3. a 4. listopadu v prostorách New York University v Praze.
Konference si klade za cíl zřetelně definovat podstatu falešných zpráv a dezinformací, které se dnes
díky internetu a sociálním médiím rychle šíří. Dalšími tématy budou propaganda a zneužití informací
státy, populisty či extremisty, problematické vlastnictví médií nebo důležitost, jakou hraje mediální
gramotnost pro orientaci v dnešním mediálním prostoru. „Počet lidí, kteří čerpají své informace skrze
internet nebo sociální sítě, je stále větší. Odlišit spolehlivé a seriózní zprávy od dezinformací a neskočit
na bulvární senzace a internetové fámy je stále složitější a vyžaduje to kritické myšlení, mediální
vzdělání a i účinné nástroje pro ověřování faktů,“ podtrhuje aktuálnost probíraných témat Jeremy
Druker, ředitel Transitions.
Jedná se již o čtvrtou ze série konferencí pod hlavičkou Prague Media Point. Projekt se zaměřuje na
média a proměny mediálního prostředí. Aktuální dění sledujte na sociálních sítích konference.
Program konference naleznete na webových stránkách organizátora: www.keynote.cz.
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