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Οι bloggers ζςνανηιούνηαι ζηην Οςδέηεπη Ζώνη ηηρ Λεςκυζίαρ: 29-30 Αππιλίος 2011
Μία διήμεπη εκδήλυζη για bloggers ππαγμαηοποιείηαι ζηο Κένηπο Κοινοηικών Μέζυν
Eπικοινυνίαρ (CCMC) ζηην Οςδέηεπη Ζώνη ηηρ Λεςκυζίαρ ζηιρ 29 & 30 Αππιλίος 2011. Η
εκδήλυζη διοπγανώνεηαι από ηο Κένηπο Σηήπιξηρ Μη Κςβεπνηηικών Οπγανιζμών ζε ζςνεπγαζία
με ηο CCMC, με ζκοπό να δημιοςπγήζει ένα σώπο ζςνάνηηζηρ και ανηαλλαγήρ απότευν,
γνώζευν και εμπειπιών για bloggers πος βπίζκονηαι ζηην Κύππο και ηο εξυηεπικό.
Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζην δηήκεξν ζα πεξηιακβάλνληαη εξγαζηήξηα κε ζέκαηα:
blogging, social media, θαη video activism, ζπδεηήζεηο γηα ην ξόιν ησλ Νέσλ Μέζσλ ζηα πξόζθαηα
γεγνλόηα πνπ ζπγθιόληζαλ ηνλ θόζκν θαη πξνβνιή ληνθηκαληέξ.
«Σηόρνο καο είλαη λα πξνθαιέζνπκε κηα δεκόζηα ζπδήηεζε θαη λα ελζαξξύλνπκε ηνλ θόζκν λα ζθεθηεί
γύξσ από ηελ επίδξαζε ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά δεηήκαηα»,
είπε ν Σηέιηνο Καξαγηαλλόπνπινο από ην Kέληξν Σηήξημεο Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαληζκώλ. «Θέινπκε λα
επαλαδηεθδηθήζνπκε ηελ Οπδέηεξε Εώλε σο έλα ρώξν ζπλάληεζεο ησλ αλζξώπσλ».
Γύν δεκνζηνγξάθνη-bloggers από ην εμσηεξηθό ζα βξεζνύλ ζηελ Κύπξν γηα λα ζπληνλίζνπλ ηα
εξγαζηήξηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο, επίζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηειεδηάζθεςε κε ηε
ζπκκεηνρή Αηγύπηησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη αθηηβηζηώλ ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο
Γηθηύσζεο ζηα πξόζθαηα γεγνλόηα ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηε Βόξεηα Αθξηθή.
Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δηεκέξνπ απεπζύλνληαη ηόζν ζε έκπεηξνπο bloggers, όζν θαη ζε αλζξώπνπο πνπ
ηώξα θάλνπλ ηα πξώηα ηνπο βήκαηα ζηνλ ειεθηξνληθό θόζκν.
Ζ είζνδνο είλαη ειεύζεξε, απαηηείηαη όκσο δήισζε ζπκκεηνρήο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, γηα ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ δηεκέξνπ θαη γηα λα δειώζεηε
ζπκκεηνρή επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα www.digime.org.cy
Η εκδήλυζη Buffer Zone Bloggers αποηελεί μέπορ ηος ππογπάμμαηορ ‘DigiMe’, ηο οποίο
ςλοποιείηαι από ηο Κένηπο Σηήπιξηρ Μη Κςβεπνηηικών Οπγανιζμών και ηο Κένηπο Κοινοηικών
Μέζυν Επικοινυνίαρ Κύππος, με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ.
Σρεηηθά κε ηνπο δηνξγαλσηέο: Τν Κένηπο Σηήπιξηρ Μη Κςβεπνηηικών Οπγανιζμών ζηνρεύεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ζηελ Κύπξν. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.ngo-sc.org
Τν Κένηπο Κοινοηικών Μέζυν Επικοινυνίαρ Κύππος ππνζηεξίδεη ηνπηθέο ΜΚΟ ζηε δηάρπζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη
ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην θνηλό, κέζσ εθπαηδεύζεσλ, παξαγσγήο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ θαη εμαηνκηθεπκέλε
ππνζηήξημε. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.cypruscommunitymedia.org
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