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организује  
 

Семинар за студенте новинарства из Босне и Херцеговине 
Мостар, Сарајево, Тузла и Бања Лука 

 
ЕТИКА ИЗВЈЕШТАВАЊА О ЗАШТИТИ ОКОЛИНЕ И 

ЕКОЛОГИЈИ 
28-29. маја 2009, Сарајево, хотел Терме Илиџа 

 
 

ПРОГРАМ 
 

Специфичности тематике околиша као предмет извјештавања 
Питање социјалне одговорности медијско-информативног дјеловања 

 
Ефикасност енергије 

ЕУ енергетска политика и обавезе БиХ у процесу стабилизације и придруживања ЕУ 
Енергија и околина, перспектива Развојне банке 

 
Будућност медија и њихов однос према екологији у глобалном поретку 

Утицај масмедија на еколошку свијест 
Теоретска начела и практични примјери 

Масовни медији као промотери потрошачког друштва и нееколошког понашања 
Медији као еколошки загађивачи 

 
Климатске промјене 

 
Карактеристике новинарског извјештавања о околишту 

Објективно и одговорно, без мјешања посла са ратоборношћу еколога 
Покретачке идеје; Трагање за чињеницом; Етичка начела; Проблем у локалним увјетима 

Истраживачки рад; Учешће у научним темама 
Информације са образовном компонентом; Свјесност одговорности према друштву 



  Савјет за штампу  
                        у Босни и Херцеговини 
 
 
 

ПРОГРАМ 
“Етика извјештавања о заштити околине и екологији” 

семинар за студенте новинарства из Босне и Херцеговине 

 
СРИЈЕДА, 27. маја 2009. 
 
Долазак студената из БЛ, МО и ТУ током послијеподнева и вечери. Смјештај у 
хотелу Терме. 
 
20х Вечера 
 
 
ЧЕТВРТАК, 28. маја 2009. 
 
09.00 Отварање семинара, Поздрав организатора и уводне напомене о семинару 
Модераторица: Љиљана ЗУРОВАЦ, Извршна директорица Савјета за штампу у БиХ 
Heinrich Böll фондација за БиХ 
Њемачко Удружења Високих Народних Школа – dvv international 
 
09.20 I СЕСИЈА: Специфичности тематике околиша као предмет извјештавања 
Г. Срђан ДВОРНИК, социолог 
Питања, дискусија 
 
10.40 ПАУЗА 
 
11.00 II СЕСИЈА: Питање социјалне одговорности медијско-информативног 
дјеловања 
Г. Срђан ДВОРНИК 
 
Питања и Закључци 
 
13.00 Ручак 
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14.15 III СЕСИЈА, Будућност медија и њихов однос према екологији у глобалном 
поретку; Утицај масмедија на еколошку свијест; Теоретска начела и практични 
примјери Масовни медији као промотери потрошачког друштва и нееколошког 
понашања 
Медији као еколошки загађивачи 
Предавач: Мр. Зоран ПЕЈИЧИЋ, новинар РТРС у Бања Луци, експерт за екологију 
 
Питања и дискусија 
 
15.45 Пауза 
 
16.00 IV Сесија: Ефикасност искориштавања енергије 
ГТЗ активности у БиХ и привремене активности у Отвореном фонду за ЈИЕ у 
области енергетике 
Ефикасност енергије: ЕУ енергетска политика и обавезе БиХ у процесу стабилизације 
и придруживања ЕУ 
Предавачица: гђа Дубравка БОШЊАК, пројект менаџерица за ЕУ садржаје, 
Њемачка Техничка Сарадња – GTZ 
 
17.30 КРАЈ ПРВОГ РАДНОГ ДАНА 
 
Слободно вријеме 
 
19.30 Вечера 
 
Слободно вријеме 
 
 
ПЕТАК, 29. маја 2009. 
 
09.00 Отварање другог дана семинара 
Подсјећање на предходни дан 
 
09.10 V СЕСИЈА: Енергија и околиш – персепектива Развојне банке 
Предавач: г. Gerald KÜHNEMUND, Директор КфW уреда у БиХ 
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Питања и дискусија 
 
10.20 Пауза 
 
10.40 VI СЕСИЈА: Климатске промјене 
Предавач: г. МАРТИН ТАИС, експерт за зрак и климатске промјене 
 
12.30 Ручак 
 
13.45 VII СЕСИЈА: Карактеристике новинарског извјештавања о околишу 
Проблем у локалним увјетима; Истраживачки рад; Учешће у научним темама; 
Информације са образовном компонентом; Свјесност одговорности према друштву; 
Посао се обавља објективно и одговорно, без мијешања посла са ратоборношћу; 
Најважније питање: зашто? Покретачке идеје, трагање за чињеницом, етичка начела 
Предавач: Мр. Енес ОСМАНЧЕВИЋ проф. журналистике на Филозофском 
факултету у Тузли 
 
15.30 Закључци радионице 
 
15.45 Завршетак радионице 
 
Повратак у током послијеподнева и вечери 

            Програм потписује:  
Извршна директорица Савјета за штампу у БиХ 

             
                                                                                                               Љиљана Зуровац 

 
             

Примарни циљ је извјештавати истину… уколико приступате овом послу са 
фиксним  поимањем појединих питања и покушавате да људе увјерите у тај став, 
ви нисте новинар, ви бисте се требали придружити кампањама “Friends of the 

Earth..”  
                                                                                                            Geoffrey Lean, Observer 

 
 

             


