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Нов прочит на
Европейската
медийна политика:
ценност и връщане
на свободните и
независими медии в
съвременните
демократични
системи

Описание на проекта
MEDIADEM e Eвропейски изследователски проект,
който цели да проучи и обясни факторите,
подпомагащи
или,
обратно,
препятстващи
развитието на политики в подкрепа на свободни и
независими медии. Проектът съчетава фокусирани
върху съответните страни емпирични изследвания
със сравнителен анализ на медийните сектори и
видовете медийни услуги. Ще бъдат изследвани
процесите на изработване на медийни политики в 14
Европейски страни, в съответния им социалнополитически, икономически и културен контекст,
като ще бъдат
разгледани възможностите и
предизвикателствата, поставени от новите медийни
услуги пред свободата и независимостта на медиите.
Детайлно ще бъде анализиран и външният натиск
върху конфигурацията на държавните медийни
политики, идващ от ЕС и Съвета на Европа.

Медийни регулаторни култури
Изследванията на страните са подбрани така, че да
отразяват разнообразието на Европейските медийни
регулаторни модели, както и широк кръг фактори,
влияещи върху дизайна и изпълнението на
медийните политики. Страните в проекта имат
различни модели на медийни системи, така както те
са идентифицирани от Daniel C. Hallin и Paolo Mancini
в Comparing Media Systems: Three Models of Media
and Poli cs: Средиземноморски или поляризиран
плуралистичен модел (Гърция, Италия, Испания),
Северно-европейски
или
демократичнокорпоратистски модел (Белгия, Дания, Финландия,
Германия) и Северно-атлантически или либерален
модел (Великобритания). В допълнение, в проекта са
включени страни от Централна и Източна Европа
(България, Естония, Румъния, Словакия) и страникандидатки за ЕС (Хърватия и Турция).

Цели на проекта

Работен план

Да изясни какво е “медия” в
съвременната сложна медийна среда,
както и да определи природата на
медийната свобода и независимост, и
важността им за демокрацията.

Етап 1: Състояние на дисциплината

Да изследва как са формулирани и
прилагани медийните политики и да
идентифицира онези фактори, които
влияят на този процес.

Етап 2: Изследване на отделните казуси

Да идентифицира регулаторни модели,
които подкрепят медийната свобода и
независимост.
Да се свърже директно с експертната
общност и гражданското общество, за да
осмисли подходящите отговори на
предизвикателствата пред осъществяване
на медийната свобода и независимост.
Да разработи конкретни препоръки за
политики на държавни и не-държавни
организации, Европейския съюз и Съвета на
Европа, относно развитието на политики в
подкрепа на медийната свобода и

независимост.

Очаквани ефекти
Дълоко разбиране за условията, при които
медиите могат да засилят демократичната
дискусия и гражданската ангажираност.
Напреднало знание за това как медийната
свобода и независимост могат да се
съхранят и развият.
Ново знание върху приноса на новите
медийни услуги за медийната свобода и
независимост.
Подобрен диалог между авторите на
политиките, медийните професионалисти,
изследователската общност и гражданското
общество за ролята на медиите за

подкрепата на демокрацията.

Първият етап на проекта ще установи теоретичните
основи на изследването и ще предостави фонова
информация за медийната среда и регулаторните
системи в 14-те разглеждани страни.

Вторият етап е посветен на емпирични изследвания.
Партньорите ще изследват конфигурацията на
медийните политики в разглежданите страни,
проучвайки дали те ефективно способстват за
създаването на подходяща среда за свободни и
независими медии. Ще се анализират и
традиционни, и нови медии, като ще се проучат
употребите на регулаторните, ко-регулаторни и
само-регулаторните
инструменти.
Ще
бъде
изследвано изработването и прилагането на правни
норми в тази област, като ще се анализира и това до
каква степен те се спазват.

Етап 3: Сравнителен анализ
Резултатите от казусите ще захранят третия етап,
където ще се оценят и обяснят различни модели на
правене на медийни политики, целящи медийна
свобода и независимост.
Етап 4: Разработване на политики
Четвъртият етап включва формулирането на
конкретни насоки за политики на държавните и
недържавни участници в правенето на медийна
политика, на Европейския съюз и на Съвета на
Европа, както и идентифицирането на най-добри
практики за подпомагане на свободни и независими
медии.
По време на проекта консорциумът ще
разпространява резултатите колкото се може пошироко и ще обменя мнения и позиции относно тях
с политици и медийната общност.

