Disinformation in Memory Politics: Practices and Ways of Prevention
Dezinformarea în politicile memoriei: practici și modalități de prevenire
conferință internaţională online
11– 13 mai 2021
Organizatori: ENRS (Varșovia), SNSPA (București) și INST (București)
Conferință deschisă publicului; intrare liberă.
Transmisă în direct prin YouTube: https://cutt.ly/disinformation-yt-playlist
Limba conferinței: engleză.
Ce este dezinformarea în politicile memoriei? Cum apare, cine o creează și care sunt obiectivele sale? Mai presus de
toate – cum putem preveni manipularea faptelor istorice? La aceste întrebări și la altele, vor răspunde un grup de
istorici și specialiști în comunicare din mai multe țări, participanți la conferința Disinformation in Memory Politics:
Practices and Ways of Prevention („Dezinformarea în politicile memoriei: practici și modalități de prevenire”), care
va avea loc în perioada 11–13 mai 2021. Conferința va fi transmisă în direct prin YouTube și Facebook.
Organizatori ai conferinței sunt: Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate (ENRS, Varșovia), Facultatea de
Comunicare și Relații Publice a Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA, București) și Institutului
Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST, București).
Un obiectiv al conferinței este inițierea unei strânse cooperări a oamenilor de știință și a practicienilor în apărarea
faptelor (istorice și contemporane) care cad pradă propagandei. Sesiunea va începe cu o dezbatere asupra aspectelor
teoretice și etice ale adevărului și dezinformării. La aceasta participă și Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei
Române (11 mai a.c., între 15.30-17.)
Prelegere introductivă este intitulată Old Sins, New Technologies: Weaponizing of Uncertainty in Times of Crisis
(„Păcate vechi, tehnologii noi. Transformarea în armă a incertitudinii în vremuri de criză”), fiind susținută de Prof. Alina
Bârgăoanu, decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA (12 mai, 10.00-11.30).
La conferință vor participa istorici, politologi, experți în domeniul comunicării, în prevenirea dezinformării și analizei
discursului din Cehia, Estonia, Germania, Polonia, Rusia, România, Slovacia, SUA și Ungaria.
Informații despre conferință și acces la emisie: https://enrs.eu/disinformation-conference-2021
Transmisie live pe YouTube:
 YouTube – Playlist: https://cutt.ly/disinformation-yt-playlist
 YouTube – Day 1: https://cutt.ly/disinformation-yt-day1
 YouTube – Day 2: https://cutt.ly/disinformation-yt-day2
 YouTube – Day 3: https://cutt.ly/disinformation-yt-day3
Transmisie live pe Facebook: https://www.facebook.com/enrs.eu

