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Które tematy są dla nas istotne?
Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie 
codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Ważne
jest, by przyczyniały się do poszerzania wiedzy Polaków
i Niemców o sobie nawzajem, a także, by pomagały
zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia
nauki i kultury obu państw. Dla organizatorów nagrody
ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień
wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

Kto może wziąć udział w konkursie i jakie prace można 
do niego zgłaszać?
O nagrodę mogą ubiegać się polscy i niemieccy dziennikarze 
oraz rozgłośnie i wydawnictwa z Polski i Niemiec. Można 
zgłaszać audycje radiowe i telewizyjne oraz publikacje 
prasowe, które zostały opublikowane – ukazały
się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione
w Internecie – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 
roku. Każdy dziennikarz i każda redakcja może zgłosić
tylko jedną pracę. 

Do kiedy można nadsyłać prace?
Termin zgłoszeń upływa 15 stycznia 2010 roku. 

Polsko-Niemieckie Dni Mediów 

Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalna platforma 
spotkań i wymiany poglądów jak również okazja do osobis-
tych spotkań dla dziennikarzy i medioznawców z Polski 
i Niemiec. Podczas forum mediów – w  atmosferze otwartości 
i z udziałem uznanych specjalistów – uczestnicy mogą 
podjąć dyskusję o obecnie najważniejszych aspektach pracy 
dziennikarzy w Polsce i w Niemczech oraz o szczególnej roli 
i odpowiedzialności mediów za kształtowanie stosunków 
polsko-niemieckich. Partnerzy projektu pragną w ten 
sposób wspierać polsko-niemiecki dialog w środowisku 
dziennikarzy.

W 2010 roku Polsko-Niemieckie Dni Mediów organizowane 
są wspólnie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
Fundację Roberta Boscha oraz Wolne Państwo Saksonia. 
Dni Mediów organizowane są co roku, na przemian w Polsce 
i w Niemczech. Uroczystym akcentem Dni Mediów 2010 
będzie wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody 
Dziennikarskiej w trzech kategoriach za najlepsze prace 
dziennikarskie 2009.

Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdą Państwo na 
stronie: www.dnimediow.org lub 
www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl

Wybór prac, wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród
Laureaci otrzymają trzy równorzędne nagrody w wysokości 
5 000 euro w kategoriach: telewizja, radio i prasa. 
Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury, w którym
zasiadają niezależni eksperci i przedstawiciele
organizatorów. Uroczyste wręczenie nagród wraz 
ze statuetką i dyplomem będzie miało miejsce podczas 
III Polsko-Niemieckich Dni Mediów 7–9 czerwca 2010 
roku w Dreźnie.

Fundatorzy Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 
Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana 
jest od 1997. Od 2008 roku wręczana jest podczas Polsko-
Niemieckich Dni Mediów. Fundatorami nagrody są trzy 
kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze 
Przednie i Wolne Państwo Saksonia, oraz trzy województwa: 
Dolnośląskie, Lubuskie i Zachodniopomorskie jak również 
Fundacja Roberta Boscha i Fundacja Współpracy Polsko-
Niemieckiej. Gospodarzem Polsko-Niemieckich Dni Mediów 
2010 jest Wolne Państwo Saksonia.
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Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje 
dostępne są na stronach:
www.dnimediow.org
www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl

Organizatorzy
Kraje związkowe: Wolne Państwo Saksonia, Branden-
burgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie 
Województwa: Dolnośląskie, Lubuskie, 
Zachodniopomorskie
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Fundacja Roberta Boscha

Polsko-Niemieckie Dni Mediów 
7 – 9 czerwca 2010, Drezno

www.dnimediow.org
www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl

Premier Saksonii Stanislaw Tillich:
»Wolne media są osiągnięciem, które Polska i Niemcy 
Wschodnie wywalczyły podczas przełomowych wydarzeń 
politycznych 20 lat temu. Dobre dziennikarstwo jest 
esencją demokracji. Wspólna europejska przestrzeń 
publiczna jest niezbędna również w procesie integracji 
Europy. Polsko-Niemieckie Dni Mediów są dobrą okazją do 
spotkań dziennikarzy z obu krajów. Saksonia jest ogniwem 
łączącym Europę Wschodnią i Zachodnią, dlatego cieszymy 
się, że będziemy mogli gościć u siebie uczestników Polsko-
Niemieckich Dni Mediów.« 
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