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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ УЧАСТНИЦИТЕ
КРИСТОФ
КЛЕРИКС

Кристоф Клерикс е репортер в белгийското международно издание МО*. Има сериозен опит в отразяването на теми в областта на сигурността, сред които международно полицейско сутрудничество,
тайни служби, НАТО, европейската политика по отбраната, трафик на наркотици, трафик на хора,
нелегална търговия с оръжие, геополитика, войната срещу тероризма и др. Фокусът в работата му
са страните от бившия съветски съюз и Източна Европа. България е засегната в негови репортажи за
каналите за проституция от Сливен към Брюксел, както и за български шпионски афери в белгийската
столица. Клерикс има публикувани 2 книги за дейността на чуждестранните тайни служби в Белгия,
където се намират седалищата на НАТО и европейските институции. През 2013 г. Кристоф Клерикс се
присъединява към Международния консорциум на разследващите журналисти и участва в 3 разследвания
на журналистическто обединение: LuxLeaks, Swissleaks и Изгонени и изоставени (за дейности на Световната банка). През 2015 г., заедно с други участници в консорциума, говори за LuxLeaks на изслушване е
Европейския парламент.
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TWITTER: @KRISTOFCLERIX

ПАУЛ
РАДУ

Паул Раду е изпълнителен директор на Organized Crime and Corruption Reporting Project www.
reportingproject.net и съосновател на Investigative Dashboard: www.investigativedashboard.org, на софтуера
за визуализация на разследвания: vis.occrp.org, както и новата платформа за разследващи журналисти и
хакери в Румъния RISE Project www.riseproject.ro. Участвал е в множество международни медийни специализации, сред които Alfred Friendly Press Fellowship през 2001 г., Milena Jesenska Press Fellowship през 2002,
Rosalyn Carter стипендия за здравни жуналисти през 2007, съвместната стипендия на Knight фондация и
Международния журналистически център през 2008 г., както и Stanford Knight Journalism Fellowship през
2009-2010 г. Паул Раду е носител на многобройни журналистически награди: Knight International Journalism
Award и Investigative Reporters and Editors Award (2004), Global Shining Light и наградата Tom Renner за разследващи журналисти (2007), наградата за забележителни международни журналистически разследвания
Daniel Pearl (2011), както и Европейската прес награда (2015).
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ИНОВАТИВНА ЖУРНАЛИСТИКА
ДЖАКОПО
ОТАВИАНИ
Джакопо Отавиани специализира в областта на журналистиката с данни, дигиталната картография и
пан-европейски дата проекти. Създава истории и визуализации, основани на бази данни, публикувани във
водещи медии като The Guardian, Al Jazeera, Foreign Policy и Internazionale. Джакопо е част от екипа на
«The Migrants Files», международен дата проект, изкарал наяве неизвестни досега данни за състоянието
на мигрантите, опитващи се да достигнат до Европа. Проектът получи отличия от Наградите за дата
журналистика през 2014 г. и Европейските прес награди през 2015 г. в категорията Иновативна журналистика.

TWITTER: @JACOPOOTTAVIANI

АТАНАС
ЧОБАНОВ
Атанас Чобанов е старши инженер, занимаващ се с научноизследователска работа в MoDyCo CNRS
Linguistics Lab, главен редактор на сайта за разследваща журналистика Bivol.bg и говорител на Balkanleaks.
eu. Професионалните му интереси обхващат и корпус дизайн и обработка, както и инструменти за
криптиране и защита на комуникациите.

ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ

Димитър Димитров е програмист със силна гражданска позиция и е част от фондация "Общество.бг"

РЕГИСТРИРАЙ СЕ НА
(www.obshtestvo.bg), където в последните над две години, заедно с други ентусиасти, прилагат уменията си и времето си, за създават електронни инструменти, подобряващи връзката граждани ⇆ държава.
AEJ-BULGARIA.ORG
Димитър е и съучредител на фондация “Отворени медии” (http://openmedia.bg/), занимава се активно с
ДО 29 ЮНИ 2015, 16.00 Ч.учебните групи за програмиране за начинаещи на Rails Girls в София и с организацията на едноименните

събития. Води курс по програмиране във Факултета по математика и информатика към Софийския университет и е Europe Code Week посланик за България. Част е от екипа на Банско филм фест.

КОНСТАНТИНА
ВАСИЛЕВА

ИНОВАТИВНА
ЖУРНАЛИСТИКА

Константина Василева е мениджър „Медийни анализи“ с опит като журналист и фотограф на свободна
практика. На работа се занимава с анализиране на традиционни и социални медии както с търговска цел
(потребителски нагласи спрямо разични брандове), така и с политически и социални теми (например
отразяването на темата за сирийските бежанци в медиите). Има бакалавърска степен по Европеистика
(Медиен профил) и магистърска по Американистика и Британистика: Сравнителни изследвания. Наскоро
приключва курса Minority Realities in the News като част от един от двата екипа, изпратени да работят
на терен, снимайки и пишейки за общността карен.
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