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ЗИМСКА МЕДИЈСКА ШКОЛА 
 ЗА СТУДЕНТЕ НОВИНАРСТВА ИЗ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 
Мостар, Бања Лука, Сарајево, Тузла 

Сарајево, 14-19. децембра 2009. - хотел Еуропа 
 

ПРОГРАМ: 
 

Слобода уредничке политике и одговорност новинског извјештавања: 
 Кодекс за штампу у свакодневној уредничкој пракси 

Етика као заштита новинарске професије и заштита новинара - је ли теорија у складу с праксом? 
 

Новинарство и нови медији: 
Новине и емитирање на интернету; новинске странице, e-zine, Weblog; Podcast, videocast, RSS-

feed 
 

Примјери из праксе и Практични задаци:  
Трансформисање  правила и водича у најбољу праксу, расправа о стварним жалбама грађана на 

писање штампе - Искуства Савјета  за штампу из БиХ, Њемачке и Белгије  
 

Етика извјештавања о корпорацијама: 
Истраживање, извјештавање и етика понашања 

 
Медијска саморегулација у БиХ и Еуропи : 

Идеја у прогресу – Савјета за штампу у Еуропи 
 АИПЦЕ – Алијанса независних Савјета за штампу Еуропе 

Омбудсман за медије: 
Етички новинарски стандарди; зашто новинар мора бити професионалан и етичан 

 
Препоруке за медије: 

Извјештавање са судова у Босни и Херцеговини 
Извјештавање о родним садржајима 

 
Медији и Гендер:  

 Зашто је важно  питање поштивања рода и родних различитости  
Сложено социолошко питање с дугорочним посљедицама у односу на начин третирања 

 
Додјела Цертификата и Забава  
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ЗИМСКА МЕДИЈСКА ШКОЛА ЗА СТУДЕНТЕ НОВИНАРСТВА  

ИЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
14-19. децембра 2009. - хотел Еуропа, Сарајево 

студенти новинарства из Мостара, Сарајева, Тузле и Бања Луке 
 
ПОНЕДЈЕЉАК, 14.12.2009 
Долазак студената у вечерњим сатима. Смјештај у хотелу Еуропа, Сарајево 
20.00   Састанак свих учесника у лобију хотела, одлазак на вечеру 
 
                
УТОРАК, 15.12.2009 
 
09.00   Отварање Школе: Поздравни говор 
            гђа Сандра КАСАЛО-ФАЗЛИЋ, менаџерица за послове корпорације и 

комуникацију ЈТИ  компаније у БиХ 
 
            Увод у Програм Школе: Етика као заштита нвоинарске професије и 

новинара 
            Кодекс за штампу БиХ и Кодекс за уређивање ртв програма; Саморегулација и Регулација 

медија;  Медијска легислатива и механизми заштите новинара 
             
Уводничарка:  гђа Љиљана ЗУРОВАЦ, извршна директорица Свјета за штампу у БиХ 
 
10.15   ПРВА СЕСИЈА: Новински уредник - слобода уредничке политике и 
одговорност    
            новинског извјештавања 
            Кодекс за штампу у свакодневној уредничкој пракси   
            Етика као заштита новинарске професије и заштита новинара, је ли теорија у складу с    

праксом?   
 
Предавач: гђа Вилдана СЕЛИМБЕГОВИЋ, гл. одг. уредница листа «Ослобођење»  
 
11.00     Пауза 
 
11.20 Наставак Прве сесије: Новински уредник 
Предавач: гђа Вилдана СЕЛИМБЕГОВИЋ, гл. одг. уредница листа «Ослобођење»  
             Практични задаци за послијеподневни рад                
 
13.00     РУЧАК 
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14.15   Наставак Прве сесије: Практични задаци 
              Реализација и Презентација задатака 
Предавач: гђа Вилдана СЕЛИМБЕГОВИЋ, гл. одг. уредница листа «Ослобођење»  
 
15.45      ПАУЗА  
 
16.10       Наставак Прве сесије: Практични задаци   
               Анализа задатака, учење на грешкама – гдје смо гријешили и зашто? 
 
Предавач: гђа Вилдана СЕЛИМБЕГОВИЋ, гл. одг. уредница листа «Ослобођење»  
   
17.30      Крај првог радног дана 
 
19.00      За студенте који бораве у хотелу: Састанак у лобију хотела за одлазак на   
               ВЕЧЕРУ 
 
                Слободно вријеме: Излаз дозвољен маx. до 22.00 јер... сутрадан се опет ради!  
 
 
СРИЈЕДА, 16.12.2009 
 
09.00    ДРУГА СЕСИЈА: Новинарство и нови медији, Новине и емитирање на   
            интернету; новинске странице, e-zine, Weblog; Podcast, videocast, RSS-feed 
             Новинарство и нови медији 
 
Предавач: г. Флип ВОЕТС, Омбудсман за медије и ген. секретар Фламанског Савјета за  
              штампу Белгије 
 
10.30     ПАУЗА  
 
10.50 ТРЕЋА СЕСИЈА:  
              Етика извјештавања и препознавање грешака, искуства из  Еуропе и из 

БиХ  Практични задаци, примјери из праксе: Трансформисање апстрактних 
правила и  водича у праксу  путем расправе о стварним, најновијим  жалбама грађана на 
писање штампе 
                        

Предавач: г. Манфред ПРОТЗЕ, новинар агенције «дпа» и гласноговорник Савјета за 
штампу Њемачке 

              Практични задаци за групни рад у паузи 
         
13.00   РУЧАК  и рад на задацима   
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 14.30     Наставак Треће сесије: Практични задаци 
              Презентација резултата практичних радова група и Анализа вјежби 
  
Предавачи: члан Жалбене комисије Савјета за штампу и г. Манфред ПРОТЗЕ, 
новинар агенције «дпа» и гласноговорник Савјета за штампу Њемачке 
          
               ПАУЗА по договору с предавачима 
 
17.30      Крај другог радног дана  
 
19.00     За студенте који бораве у хотелу: Састанак у лобију хотела за одлазак на   
              ВЕЧЕРУ  
              Излаз дозвољен маx. до 22.00 јер... сутрадан се опет ради!  
 
 
 
ЧЕТВРТАК, 17.12.2008. 
 
09.00     Отварање дана /подсјећање на рад од предходног дана  
                
09.10   ЧЕТВРТА СЕСИЈА: Медијска саморегулација у Еуропи и свијету, 

Саморегулација  и слобода медија, еуропска искуства - идеја у прогресу; Савјет за штампу у 
Еуропи; АИПЦЕ,  Алијанса независних Савјета за штампу Еуропе;  Слобода 
новинарског ивјештавања – да ли  демокрација гарантира  и апсолутну слободу говора 
медија? 

           Медијска саморегулација у Еуропи 
 
Предавач: г. Флип ВОЕТС, Медиа Омбудсман и ген. секретар Фламанског Савјета за 
штампу  Белгије 

 
10.30      ПАУЗА    
 
10.50 ПЕТА СЕСИЈА: Препоруке за медије - Препоруке за медијске извјештаче са 

судова у Босни и Херцеговини  
 
Предавачица: гђица Мерима ХУСЕЈНОВИЋ, извјештач са суда БиХ, новинарка 
БИРН –  Балканска истраживачка мрежа 
 
12.30 РУЧАК 
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13.45     ПЕТА СЕСИЈА - КВИЗ ЗНАЊА: Етика и етички принципи у 

новинарству  
              Подјела група, Појашњење рада, Извлачење питања из одређене области      
  
Предавачи-жири: г. Фуад КОВАЧЕВИЋ, члан Жалбене комисије СЗШ у БиХ и г. 

Манфред ПРОТЗЕ, новинар агенције «дпа» и гласноговорник СЗШ 
Њемачке, г. Флип ВОЕТС, Медиа Омбудсман и ген. секретар Фламанског 
СЗШ Белгије 

 
14.15      РЕАЛИЗАЦИЈА КВИЗА ЗНАЊА: Квиз се реализира у континуитету, као да је у 

питању  живи ТВ програм 
 
15.45      Завршетак КВИЗа  
                 
               ПАУЗА 
 
16.10   Наставак Пете сесије: Анализа рада у току Квиза и појашњење грешака - учење на  
              грешкама, питања и одговори; Проглашење побједника Квиза 
  
Предавачи-жири: г. Фуад КОВАЧЕВИЋ, члан Жалбене комисије СЗШ у БиХ и г. 
Манфред  ПРОТЗЕ, новинар агенције «дпа» и гласноговорник СЗШ Њемачке, Медиа  
Омбудсман и ген. секретар Фламанског СЗШ Белгије 
         

17.30      Крај трећег радног дана 
 
19.00     За студенте који бораве у хотелу: Састанак у лобију хотела за одлазак на   
              ВЕЧЕРУ 
              Излаз дозвољен маx. до 22.00 јер... сутрадан се опет ради!  
 
ПЕТАК, 18.12.2008. 
 
09.00      Отварање дана /подсјећање на рад од предходног дана  
 
09.10       ШЕСТА СЕСИЈА: Етика извјештавања о корпорацијама 
               Истраживање, извјештавање и етика понашања 
 
Предавач: гђа Сандра КАСАЛО-ФАЗЛИЋ, менаџерица за послове корпорације и   

             комуникацију ЈТИ компаније у БиХ 
                
10.30      ПАУЗА 
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11.00      СЕДМА СЕСИЈА: Институција Медија Омбудсмана 
              Етички новинарски стандарди; зашто новинар мора бити професионалан и етичан 
 

Предавач: г. Мехмед ХАЛИЛОВИЋ, замјеник Омбудсмана за медије ФБиХ 
 
12.30     РУЧАК  
  

13.45     ОСМА СЕСИЈА: Медији и Гендер  
              Препоруке за медије - Препоруке за третирање гендер садржаја у медијима 
               

 Зашто је важно  питање поштивања рода и родних различитости - Да ли је то 
само однос сполова или  пуно сложеније социолошко питање с дугорочним посљедицама, у 
односу на начин третирања? 

              
Предавачице: гђа Љиљана ЗУРОВАЦ, извршна директорица Савјета  за штампу у 

БиХ и гђа Нада ЛЕР-СОФРОНИЋ, проф.др, Директорица центра „Жена и 
друштво“, чланица Жалбене комисије Савјета за штампу у БиХ 

 
              Пауза по договору  
 
16.00     Крај четвртог радног дана – КРАЈ ЗИМСКЕ ШКОЛЕ МЕДИЈСКЕ  

ЕТИКЕ 2009. 
           
19.30     ГАЛА ВЕЧЕР: ДОДЈЕЛА ЦЕРТИФИКАТА И ЗАБАВА ДО ПОНОЋИ... 
 
                 
СУБОТА, 19.12.2009. 
             
Одлазак учесника током пријеподнева. 

 
Програм потписује:  

 
Љиљана ЗУРОВАЦ 

 
Извршна директорица 

Савјет за штампу у БиХ 
 

 

                  
 


