Comunicat de presă
Bucureşti, 2 mai 2011

Ziua Internaţională a libertăţii presei - 5 mai 2011

Antena regională pentru ţările din Europa Centrală şi Orientală a Organizaţiei Internaţionale
a Francofoniei, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti,
Ambasada Franţei, Delegaţia Wallonie Bruxelles, Agenţia Universitară a Francofoniei, Radio
France International - România, Revista francofonă din România "Regard" şi
Lepetitjournal.com organizează cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Libertatea Presei, un
colocviu (în limba română şi în limba franceză, intitulat "Libertatea Presei, context şi
reflexii ", care va avea loc la Biblioteca Centrală Universitară Carol I din Bucureşti (BCU), joi,
5 mai la ora 9:30.
El va aborda problemele actuale legate de domeniul mass-media prin implicarea experţilor şi
profesioniştilor din domeniu, provenind din spaţiul francofon, în special Mihai Coman, decan
si profesor de jurnalism la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicării a Universităţii din
Bucureşti, Jean-Jacques Jespers, Doctor în Drept si licenţiat în Jurnalism şi comunicare
Preşedinte al Scolii universitare de jurnalism din Bruxelles şi al filierei de Informare şi
Comunicare a Universităţii Libere din Belgia (Comunitatea franceză a Wallonie Bruxelles) şi
Isabelle Wesselingh, Jurnalist şi director al Agenţiei France Presse (AFP) în România.
Întâlnirea va fi moderată de Luca Niculescu, jurnalist la Radio France International-România.
De la ora 14:30, vor avea loc ateliere de lucru la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele
Comunicării a Universităţii din Bucureşti. Acestea sunt destinate în primul rând studenţilor şi
profesioniştilor şi vor permite schimburi de experienţă şi de opinii cu privire la problematicile
de actualitate, cum ar fi: "Etică şi deontologie", "Noile mass-media electronice, democratizare
sau pericol pentru informarea cetăţenilor?” . Aceste ateliere vor avea loc exclusiv în limba
franceză.
La începutul serii, o întâlnire cu jurnaliştii RFI-România, reveniţi de la reportaje din Balcani,
va avea loc la Grand Café Galleron la ora 18:30. Într-o atmosferă prietenoasă, ei îşi vor
împărtăşi experienţade pe teren.
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