
ОТОТ МОНОЛОГМОНОЛОГ КЪМКЪМ ДИАЛОГДИАЛОГ
ИнформационнаИнформационна ии комуникационнакомуникационна
политикаполитика нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз



ЕвропейскиятЕвропейският съюзсъюз ии гражданитегражданите

•• липсалипса нана
привързаностпривързаност ии
ентусиазъментусиазъм заза
европейскияевропейския
проектпроект



ЕвропаЕвропа ее сложнасложна ии далечнадалечна



КонституциятаКонституцията

•• ОтхвърленаОтхвърлена отот 2 2 
странистрани –– ФранцияФранция
ии ХоландияХоландия –– следслед
референдумиреферендуми



ЖакЖак ДелорДелор ее категориченкатегоричен

•• ”” АкоАко няманяма
разясняванеразясняване ии
прозрачностпрозрачност , , ЕвропаЕвропа
създавасъздава повечеповече грижигрижи
отколкотоотколкото
успокоениеуспокоение, , тятя ставастава
отегчителнаотегчителна вместовместо
дада създавасъздава
положителниположителни
чувствачувства..””



ПоукиПоуки
•• ЕвропейскиятЕвропейският
проектпроект ее общаобща
задачазадача

•• НеобходимНеобходим ее
истинскиистински дебатдебат сс
гражданитегражданите



НоватаНовата информационнаинформационна ии
комуникационнакомуникационна политикаполитика

•• ПланътПланът заза действиедействие заза подобряванеподобряване
нана комуникациятакомуникацията заза ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз
отот юлиюли 2005 2005 гг. , . , 

•• ПланПлан ДД заза демокрациядемокрация, , диалогдиалог ии
дебатдебат отот октомвриоктомври 2005 2005 гг. . 

•• БялаБяла книгакнига заза европейскатаевропейската
комуникационнакомуникационна политикаполитика отот 1 1 
февруарифевруари 2006 2006 гг. . 



ЗащоЗащо планплан ДД ??
•• ДемокрациятаДемокрацията ее вв
основатаосновата нана
европейскатаевропейската
интеграцияинтеграция

•• ДиалогътДиалогът изискваизисква
активноактивно участиеучастие нана
гражданитегражданите

•• ДебатътДебатът ее ощеоще попо--
високовисоко, , критичнокритично ии
конструктивноконструктивно равнищеравнище
нана дискусиядискусия..



ТриТри стратегическистратегически принципапринципа

•• ListeningListening
••CommunicatingCommunicating
••Going LocalGoing Local



БялаБяла книгакнига заза ЕвропейскатаЕвропейската
комуникационнакомуникационна политикаполитика

•• вв процеспроцес нана
обсъжданеобсъждане отот
гражданитегражданите додо краякрая
нана юниюни 20062006



ПетПет основниосновни сферисфери заза действиедействие
•• разработванеразработване нана ЕвропейскаЕвропейска хартахарта илиили кодекскодекс заза
комуникациятакомуникацията,  ,  

•• снабдяванеснабдяване нана гражданитегражданите сс необходимитенеобходимите
инструментиинструменти заза комуникациякомуникация –– основноосновно мястомясто туктук
заемазаема подобряванетоподобряването нана гражданскотогражданското образованиеобразование, , 
създаванесъздаване нана учителскиучителски мрежимрежи, , подкрепаподкрепа нана
дигиталнодигитално свързанисвързани ЕвропейскиЕвропейски библиотекибиблиотеки,,

•• подобряванеподобряване нана работатаработата сс медиитемедиите
•• попо--добродобро познаванепознаване нана общественотообщественото мнениемнение чрезчрез
създаванесъздаване нана мрежамрежа отот националнинационални експертиексперти ии нана
независиманезависима обсерваторияобсерватория заза европейскотоевропейското
общественообществено мнениемнение

•• активизиранеактивизиране нана партньорствотопартньорството междумежду
институциитеинституциите нана ЕСЕС , , националнитенационалните, , регионалнитерегионалните ии
местнитеместните властивласти вв държавитедържавите членкичленки, , политическитеполитическите
партиипартии, , гражданскотогражданското обществообщество



ПриоритетиПриоритети вв новатановата
информационнаинформационна политикаполитика
•• ЯсенЯсен ии разбираемразбираем
езикезик -- дада сесе забранизабрани
““еврократскияеврократския””
жаргонжаргон –– разбиратразбират лили
гражданитегражданите
субсидиарносттасубсидиарността илиили
ЛисабонскияЛисабонския процеспроцес ??

•• ПовечеПовече диалогдиалог
•• ПрофесионализъмПрофесионализъм ––
специалистиспециалисти ии обучениеобучение



ВВ светасвета нана глобализациятаглобализацията, , ЕСЕС
никоганикога досегадосега нене ее билбил толковатолкова

необходимнеобходим, , ноно рядкорядко ее билбил толковатолкова
толковатолкова оспорваноспорван. . 



““ЧовекЧовек нене можеможе дада сесе влюбивлюби
вв единенединен пазарпазар”” –– ЖакЖак ДелорДелор
•• КакКак дада
обяснявамеобясняваме
ЕвропаЕвропа??



ДебатътДебатът трябватрябва дада бъдебъде нене
самосамо междумежду експертитеекспертите , , аа вв

цялотоцялото обществообщество



БиблиотекитеБиблиотеките ии
информациятаинформацията заза ЕСЕС


