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МЕДИЈСКА СЛИКА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ: ИСТРАЖИВАЊА О
ОДГОВОРНОМ НОВИНАРСТВУ
9.15 – Поздравна ријеч
проф. др Александар Богданић, руководилац
пројекта
9.25 – Поздравна ријеч
проф. др Весна Ђурић, руководилац студијског
програма Новинарство и комуникологија
Факултета политичких наука Универзитета у
Бањој Луци
9.45 – Тема скупа и зборника: одговорно новинарство
проф. др Александар Богданић
10.00 – Извјештај о резултатима стручноаналитичког сегмента пројекта „Медијска
слика Републике Српске“ и сајта „Медијска
слика: гледишта и анализе“ (medijskaslika.org)
Борислав Вукојевић, координатор на пројекту и
уредник сајта
10.15 – Пауза за кафу
10.45 – „Креирање медијских агенди: ауторско
или агенцијско новинарство“
Немања Умићевић
11.00 – Расправа
11.15 – „Анализа медијског дискурса у Републици
Српској: улога штампаних и нових медија у
изборној кампањи у РС“
Александар Попадић
11.30 – Расправа
11.45 – „Тема одговорности у медијској регулативи
и плурализам у електронским медијима у
Републици Српској“
Анђела Купрешанин Вукелић и Драгана
Рашевић
12.00 – Расправа
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12.15 – „Новинарност електронских медија у
Републици Српској у вријеме изборне
кампање: упоредна анализа Дневника 2 РТВ
БН и РТРС“
Александар Богданић и Јелена Ћургуз
12.30 – Расправа
12.45– Пауза
14.15 – „Нови медији у функцији одговорног
новинарства за вријеме мајских поплава у
Републици Српској“
Николина Душанић и Дарија Филиповић
Остојић
14.30 – Расправа
14.45 – „Одговорност у медијском извјештавању о
суђењу Радовану Караџићу и крсту на
Златишту“
Бојана Миодраговић
15.00 – Расправа
15.15 – „Друштвена одговорност медија: вијести о
грађанском рату у БиХ на Радио-телевизији
Републике Српске“
Младен Бубоњић
15.30 – Расправа
15.45 – „Етика у медијима у Републици Српској“
Биљана Ковачевић
16.00 – Расправа
16.15 – Закључна расправа и завршна ријеч
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Научни скуп Медијска слика Републике Српске: истраживања о
одговорном новинарству завршни је дио пројекта Медијска
слика Републике Српске. Пројекат се изводио на Институту за
друштвена истраживања Факултета политичких наука
Универзитета у Бањој Луци у периоду од априла 2014. до
септембра 2015. године. Оквирна тема пројекта била је
демократска улога медија у Републици Српској у свјетлу
одговорног новинарства.
Пројекат се састојао из три групе специфичних
истраживања и анализа која су чинила једну тематску цјелину:
стручно-аналитичке, примијењено-истраживачке и научноистраживачке.
Научно-истраживачки сегмент пројекта подразумијевао је
научна истраживања медија и јавног комуницирања у РС.
Оквирна тема истраживања коју саопштавамо на овом
скупу је одговорност и професионалност у медијима у
Републици Српској и подразумијева истраживања медијских
садржаја утемељена на најширим одредницама „одговорног“ и
„неодговорног“
новинарства.
Унутар
тих
одредница,
истраживачке подтеме се крећу од анализе садржаја медијског
дискурса у одређеном друштвеном тренутку до улоге нових
медија, медијске регулативе и агенцијског новинарства у
свјетлу одговорног новинарства.

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци
Булевар Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука
www.fpnbl.org
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