Конференција

СЛОБОДАТА И ИНТЕРНЕТОТ ВО МАКЕДОНИЈА
Улогата на интертнет во развојот на демократијата во Македонија и пошироко
ОТВОРАЊЕ:

Скопје, 11 мај (петок) 2018 год.
Музеј на современа уметност

11:00 – 11:30 СЛОБОДЕН ТЕК НА ИНФОРМАЦИИ - ПРЕДУСЛОВ ЗА ОТВОРЕНО ОПШТЕСТВО
-

Санта АРГИРОВА, членка на УО на Фондација Отворено општество - Македонија
Бардил ЈАШАРИ, директор на Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис

ПАНЕЛИ
11:30 – 12:30 ПАНЕЛ I:

КЛУЧНИ МОМЕНТИ ВО РАЗВОЈОТ НА ИНТЕРНЕТ ВО .МК
Како развојот на интернет-инфраструктурата и содржините
влијаеше врз развојот на демократијата во Македонија?

- Софче ЈОВАНОВСКА, шеф на кабинет на заменик претседателот на Владата на РМ
задолжен за економски прашања и координација со економските ресори
- Јован КОЛОВ, Нетцетера
- Огнен ФИРФОВ, директор за интерна ревизија, Македонски Телеком
- Предраг ЧЕМЕРИКИЌ, основач на On.net
- Игор ТРАЈКОВСКИ, основач и сопственик на Time.mk

Модератор: Филип СТОЈАНОВСКИ, програмски директор, Метаморфозис

12:30 – 12:45 Пауза за кафе
12:45 – 13:45 ПАНЕЛ II:
НА ГОВОРОТ

-

УЛОГАТА НА ОНЛАЈН-МЕДИУМИТЕ ВО БОРБАТА ЗА СЛОБОДАТА
Како влијаеше интернетот врз новинарската професија и
демократскиот амбиент во Македонија?

Билјана СТАВРОВА, уредничка во Телма ТВ и поранешна уредничка на вебсајтот A1.com.mk
Бранко ГЕРОСКИ, уредник на Плусинфо
Елида ЗУЛБЕАРИ, уредничка на Порталб.мк
Зоран АНДОНОВСКИ, уредник на Мета.мк
Никола ГЕЛЕВСКИ, уредник на Окно.мк

Модератор: Виолета ГЛИГОРОСКА, проектен координатор, Метаморфозис

13:45 – 14:00 Пауза
14:00 – 15:00 ПАНЕЛ III:
ПЛАГИЈАТОРСТВОТО И ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ - ЗАКАНА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО НОВИНАРСТВО
Дискусија за кршењето авторските права на интернет и
влијанието на „копи-пејст новинарството“, пропагандата и
лажните вести врз улогата на медиумите.
-

Емир ЗУЛЕЈХИЌ, уредник на raskrinkavanje.ba Сараево, БиХ
Томислав ГЕОРГИЕВ, фоторепортер
Наталија МИЛЕНКОВСКА, адвокат
Ѕвездан ГЕОРГИЕВСКИ, Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници –
ССНМ

Модератор: Владимир ПЕТРЕСКИ, уредник на Вистиномер.мк

15:00 – 15:45 Коктел

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Фондацијата Отворено општество - Македонија веќе 25 години се залага за создавање динамично и
толерантно општество, во кое граѓаните се силни, активни и вклучени, a властите се одговорни, отчетни
и отворени за соработка. ФООМ вложи повеќе од 145 милиони долари за подобрување на животот на
граѓаните преку континуирана поддршка на иницијативи кои овозможуваат подобро образование и
здравство, владеење на правото, почитување на човековите права, плурализам во медиумите и слобода на
говорот. Нашата посветеност на младите, маргинализираните групи и локалните заедници е важен влог
за поголема општествена кохезија.
25 години поддршка за силни и активни граѓани и демократско општество.

