“InternetCA-2019 Орталық Азиядағы интернет саласының дамуы”
Х ортаазиялық интернет-форум
«ЦИФРЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚ: КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТ,
ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ТҰТЫНУ»

БАҒДАРЛАМА
Алматы, Ramada Almaty Hotel (Байтұрсынов көшесі, 27)
30-31 мамыр, 2019 ж.
Ұйымдастырушылар:
MediaNet Халықаралық журналистика орталығы
Нұр-Сұлтандағы ЕҚЫҰ Офисі
Конрад Аденауэр атындағы қор

30 МАМЫР

8.30
9.30

БІРІНШІ КҮН – «НОМАД» ЗАЛЫ

Қатысушыларды тіркеу және таңғы кофе
Ұйымдастырушылардың алғы сөзі:
Игорь Братцев, MediaNet халықаралық журналистика орталығының
cарапшысы
Диана Дигол, ЕҚЫҰ бағдарламалар кеңсесі басшысының орынбасары
Томас Хельм, Қазақстандағы Конрада Аденауэр атындағы қор өкілдігінің
директоры

1-сессия
10.00

Баспасөз бостандығы: бұл мүмкін бе?
Модератор: Игорь Братцев, MediaNet ХЖО cарапшысы
Медиа-трендтер: БАҚ-тың даму векторлары. Басты сын-қатерлер мен
қауіптер
Алан Сун, The Splice Newsroom (Сингапур) негізін қалаушысы және директоры)

10.15

Журналистердің құқықтарының бұзылуы
Қасым Аманжол, Азаттық Радиосының продюсері (Қазақстан)

10.30

Сылтауы көп сөз бостандығындағы: Қырғызстандағы жағдай қалай
өзгеруде?
Дина Маслова, Kaktus Media бас редакторы (Қырғызстан)

10.45

Өзбекстан БАҚ міндеттері мен құқықтары, сөз бостандығы деңгейі,
медианың өзбекстандықтардың өміріне әсері
Дарина Солод, Hook.report негізін қалаушы және бас редакторы (Өзбекстан)

11.00

Түркіменстанның Интернет-кеңістігі: даму үрдістері
Максим Папанов, редактор, web-мастер, «Orient.tm» ақпараттық сайты
(Түрікменстан)

11.15

Сұрақтар

11.35

Кофе-брейк
Панельді пікірталас

2-сессия

Желідегі дезинформация: кім жауапты?
Фасилитатор: Айдар Ботагаров, БАҚ бостандығы мәселелері жөніндегі
ЕҚЫҰ өкілінің кеңесшісі

11.55

Жалған ақпаратпен күрес (Қазақстанның сот жүйесі туралы онлайн
материалдар мысалында)
Айдос Садуақасов, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты баспасөз қызметі
басшысының міндетін атқарушы

12.10

Думан Смақов, Factcheck.kz, бас редакторы (Қазақстан)
Болот Темиров, Factcheck.kg, бас редакторы (Қырғызстан)
Рустам Гулов, Factcheck.tj негізін салушысы және бас редакторы (Тәжікстан)

3-сессия

12.40

12.55

Онлайн пропаганда, ксенофобия және өшпенділік тіліне қарсы күрес
Модератор: Снежана Цой, MediaNet ХЖО-ның жобалар менеджері
Демократиялық құндылықтарды ілгерлету мен пропагандаға қарсы тұру
барысында телеарна мен digital аудиторияны қалай игереді?
Кирилл Сухоцкий, «Настоящее Время» телеарнасы, ақпараттық
бағдарламалардың бас редакторы (Чехия)
Журналистер мен медианы хабардар ету арқылы «өшпенділік тіліне»
қарсы тұру (Гендірлік алшақтық: Өзбекстанның бұқаралық ақпарат
құралдарындағы «Өшпенділік тілі» жобасының мысалында)
Саида Сулайманова, Қазіргі заман журналистикасын дамыту орталығының
директоры (Өзбекстан)

13.10

Ғадауат (өшпенділік) тілі және жаңа медиа
Молдияр Ергебеков, Сүлейман Демирель университетінің профессоры, БАҚ
және кино зерттеушісі (Қазақстан)

13:25

БАҚ -тың өзін-өзі реттеуі: өшпенділік тілін шектейтін механизм
Шахло Акобирова, Тәжікстанның Бұқаралық ақпарат құралдары Кеңесінің
басшысы (Тәжікстан)

13.40

Сұрақтар

14.00

Түскі ас

4-сессия

Сайлау: аудиторияны ақпараттандырудағы бұқаралық ақпарат
құралдарының рөлі
Модератор: Татьяна Чернобиль, Адам құқықтары бойынша заңгер,
Amnesty International консультанты
«Еркіндік иллюзиясы» немесе медиа ықпалымен жасалған таңдау

15.00

Виктория Романюк, StopFake редакторының орынбасары, Могилян
журналистика мектебі директорының орынбасары (Украина)

15.15

Елдегі онлайн-БАҚ-тың даму трендтері және олардың саясатта көрініс
табуы
Марат Шибутов, саясаттанушы, Алматы Қоғамдық кеңесінің мүшесі (Қазақстан)

15.30

БАҚ-тың сайлау процесіндегі рөлі
Бектур Осмонбаев, «Әділет» құқықтық клиникасының директоры
(Қырғызстан)

15:45

2019 жылғы ҚР Президентінің сайлауында қолданылатын саяситехнологиялық әдістер мен тәсілдер
Арсен Сарсеков, тәуелсіз саясаткер (Қазақстан)

16.00

Сұрақтар

16.20

Кофе-брейк
Медиасауаттылық және цифрлық қауіпсіздік

5-сессия

Модератор: Гүлмира Біржанова, «Құқықтық медиа орталық» қоғамдық
қорының заңгері
Киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері

16.35

Калим Ерболат, Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің Ақпараттық қауіпсіздік саласы
бойынша мемлекеттік саясат басқармасының басшысы (Қазақстан)
Ақпарат әлемінде өмір сүру ережелері

16.50

Иван Печищев, «Жаңа медиа оқытушылар ынтымақтастығы» АКҰ директоры,
Пермь мемлекеттік университеті, журналистика және бұқаралық коммуникация
кафедрасының доценті (Ресей)

17.05

Медиасауаттылық 2020 - Цифрлы әлемдегі 5 жаңа мәселе
Аделия Лаишева, «Республикалық медиакоммуникация оқу орталығы» ҚҚ
директоры (Қырғызстан)

17.20

Қазақстан Республикасында цифрлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін
алдын алу шаралары
Арман Абдрасилов, «Кибершабуылдарды талдау және тергеу орталығы»,
заңды тұлғалар бірлестігінің жетекшісі және негізін қалаушы (Қазақстан)

17.35

Медиасабақ: Қырғызстандағы медиа-ақпараттық сауаттылық
технологияларын ілгерілетудегі ұлттық тәжірибе
Алмаз Исманов, «БАҚ-ты қолдау орталығы» қорының сарапшысы (Қырғызстан)

17.50

Сұрақтар

18.10

Күнді қорытындылау
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«Номад-1» залы Уоркшоптар

6-сессия

Модератор: Думан Смақов, Factcheck.kz бас редакторы

9.00

Тіркеу

9.30

Медиадағы нәсілшілдік пен дискриминацияны зерттеудің теориялық
негіздері
Молдияр Ергебеков, Сүлейман Демирель университетінің профессоры, БАҚ
және кино зерттеушісі (Қазақстан)

10.00

Киберкеңістіктегі цифрлы гигиена: нені қорғау керек және қалай қорғау
керек?
Артем Горяйнов, CyberSar кеңесшісі (Қырғызстан)

11.00
11.20

Кофе-брейк
Цифрлық клиника: теориядан практикаға дейін
Артем Горяйнов, Асомудин Атоев, CyberSar кеңесшісі (Қырғызстан)

12.30

Ашық деректер арқылы дата жобаны қалай жасау керек?
Асхат Еркімбай, «Minber» ҚҚ, Жаңа технологияларды дамыту бойынша
жобалар менеджері (Қазақстан)

13:00

Күнді қорытындылау

13:30

Түскі ас
«Номад-2» залы

6-сессия
9.00

9.30

Уоркшоптар

Модератор: Алена Кошкина, MediaNet жоба-менеджері
Тіркеу
Күнделікті өмірде ақпаратты верификациялау: кәсіби мамандарға
практикалық кеңестер және тағы басқалар
Виктория Романюк, StopFake редакторының орынбасары, Могилян
журналистика мектебі директорының орынбасары (Украина)
Қоғам және даму үшін сапалы журналистиканың функциялары

10.00

Томас Хельм, Қазақстандағы Конрад Аденауэр атындағы қор өкілдігінің
директоры
Медиатұтыну: сенім мәселесі

10.30

11.00

Иван Печищев, «Жаңа медиа оқытушылар ынтымақтастығы» АКҰ директоры,
Перм мемлекеттік университеті, журналистика және бұқаралық коммуникация
кафедрасының доценті (Ресей)
Кофе-брейк

11.20

Қазақстанның цифрлы бостандық ландшафты
Әлия Шарипбаева, «Сорос-Қазақстан» қорының Ақпараттық
бағдарламасының үйлестірушісі (Қазақстан)

11.45

Роботтардың құқығы болады ма? Адам құқықтары мен технологиялар
туралы басқа да орынды-орынсыз сұрақтар
Алексей Козлюк, Human Constanta (Беларусь)

12.15

Тәжікстан интернетке қол жеткізуді реттеу бойынша бастамалар
Мухаммади Ибодуллоев, «Интернет саясатындағы Азаматтық бастама»
директоры (Тәжікстан)

12.45

«Project syndicate: Ұлы іркіліс, 2019-дан не күтеміз?» Халықаралық
басылымының тұсаукесері:
Әлия Шарипбаева, «Сорос-Қазақстан» қоры, ақпараттық бағдарламасының
үйлестірушісі (Қазақстан)
Мұхтар Сеңгірбай, Айгерим Мекишева, журнал редакторлары (Қазақстан)

13.00

Күнді қорытындылау

13.30

Түскі ас

*Бағдарламада өзгерістер болуы мүмкін

