Nositeľ Pulitzerovej ceny bude
v Bratislave

Tlačová správa
Bratislava 8. 11. 2011

Po návšteve nobelistu príde na pozvanie Nadácie Tatra banky na Slovensko ďalšia významná
osobnosť: Joshua M. Friedman, ocenený Pulitzerovou cenou za Medzinárodné spravodajstvo.
Otvorená prednášku sa uskutoční v utorok, 15. novembra 2011, o 15.00 hod. v aule Univerzity
Komenského na Šafárikovom nám. v Bratislave.
Téma prednášky je aktuálna: Kto píše o krízach v ére blogerov?
Joshua Friedman sa v nej dotkne tém ako: kto dnes pokrýva kľúčové svetové udalosti a ako sa mení
žurnalistika, aký dopad na spravodajstvo má tendencia zamestnávať v redakciách neskúsených ale
lacných novinárov, ako sa menia nároky čitateľov v oblasti kvalitného spravodajstva, aký je vplyv nových
médií a blogerskej komunity na žurnalistiku.
Joshua M Friedman spolu s jeho spolupracovníkmi Dennisom Bellom, reportérom, a Ozierom
Muhammadom, fotografom, získali Pulitzerovu cenu v roku 1985 za Medzinárodné spravodajstvo,
konkrétne za sériu článkov pokrývajúce tému hladomoru v Afrike publikované v americkom denníku
Newsday.
Joshua M. Friedman je v súčasnosti riaditeľom prestížnej Ceny Marie Cabot na Columbia University v
New Yorku a zároveň je členom predstavenstva medzinárodného Výboru na ochranu novinárov
(Committee to Protect Journalists). Okrem toho prednáša na čínskych univerzitách a spolupracuje s
European Journalism Center, pre ktoré prednášal v Českej republike, Gruzínsku aj Arménsku.
Organizačné pokyny:
Miesta je potrebné zaujať najneskôr 30 min. pred začiatkom. V priestoroch univerzity je pripravený pre
všetkých záujemcov priamy prenos z prednášky.
Na prednášku sa treba zaregistrovať na www.uniba.sk/prednaska
Vstup na prednášku je voľný.
Nositeľa Pulitzerovej ceny J. Friedmana vám prináša Nadácia Tatra banky v rámci svojho programu
Osobnosti osobne v spolupráci s hlavným organizátorom Nadáciou Petit Academy a Univerzitou
Komenského v Bratislave.
Kto je Joshua M. Friedman?
Joshua M. Friedman je držiteľ Pulitzerovej ceny za Medzinárodné spravodajstvo za rok 1985 a je
riaditeľom prestížnej Ceny Marie Cabot na Katedre žurnalistiky Columbia University v New Yourku.
Okrem toho je prednáša na čínskych univerzitách, spolupracuje s European Journalism Center, pre
ktoré uskutočnil prednášky v Českej republike, Gruzínsku a Arménsku.
Jeho kariéra zahŕňa funkciu docenta a riaditeľa Medzinárodného odboru na Fakulte žurnalistiky
Columbijskej univerzity (Columbia University) a bol aj predsedom prestížnej Výboru na ochranu
novinárov (Committee to Protect Journalists). Má za sebou 32 rokov skúseností v tlačených médiách a

prešiel pozíciami: zástupca šéfredaktora Community News Service v New Yorku, šéf oddelenia
vnútornej politiky pre New York Post, reportér pre Philadelphia Inquirer, šéfredaktor a reportér Soho
Weekly News, šéf oddelenia OSN a zvláštny dopisovateľ Newsday.
Slúžil tiež ako dobrovoľník pri Mierových zboroch v Kostarike, pričom sa neskôr stal výcvikovým učiteľom
Mierových zborov na Texas Tech University.
Joshua M. Friedman má titul bakalára vied z Rutgers, absolvoval postgraduálne štúdium na University of
Chicago a má magisterský titul z Columbijskej univerzity.
Pulitzerovu cenu dostal v roku 1985 za prácu na sérii článkov o hladomore v Afrike, ktorú zdieľal s
reportérom Dennisom Bellom a fotografom Ozzierom Muhhamadom.
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