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Otvorená prednáška nositeľa prestížnej Pulitzerovej ceny za národné spravodajstvo.
Na prednášku sa treba zaregistrovať na www.uniba.sk/weiner

vstup voľný.
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Tim Weiner
Tim Weiner (nar. 1956) získal Pulitzerovu cenu a Národnú
knižnú cenu za reportáže a články o dilémach spojených
s fungovaním tajných spravodajských služieb v demokracii.
V rozmedzí rokov 1993 až 2009 pracoval ako reportér
denníka The New York Times, pričom pôsobil ako zahraničný korešpondent v 18 krajinách vrátane Afganistanu,
Pakistanu, Sudánu, Kuby či Haiti. Počas desiatich rokov
ako korešpondent pre oblasť národnej bezpečnosti so
sídlom vo Washingtone D.C. sa venoval aj CIA (Centrálna
Tajná Služba).
V roku 1988 získal Weiner ako investigatívny reportér
v The Philadelphia Inquirer Pulitzerovu cenu za národné
spravodajstvo za svoje články o utajených informačných
programoch v Pentagone a CIA. Národnú knižnú cenu za
vecnú literatúru získal neskôr za svoju knihu z roku 2007
s názvom Legacy of Ashes: The History of the CIA. Jeho
najnovšia kniha Enemies: A History of the FBI mapuje históriu utajených spravodajských operácií FBI – od vzniku federálneho úradu začiatkom 20. storočia až po jeho súčasnú
úlohu vo vojne proti terorizmu.
Tim Weiner je autorom štyroch kníh:
• Blank Check: The Pentagon‘s Black Budget. Warner
Books, 1989
• Betrayal: The Story of Aldrich Ames, an American Spy.
Random House, 1995.
• Legacy of Ashes: The History of the CIA. Doubleday,
2007.
• Enemies: A History of the FBI. Random House, 2012.

Nositeľa Pulitzerovej ceny Tima Weinera vám prináša
Nadácia Tatra banky v rámci svojho programu Osobnosti
osobne v spolupráci s hlavným organizátorom Nadáciou
Petit Academy a Univerzitou Komenského v Bratislave.

