KOMUNIKOLOŠKA ŠKOLA MATICE HRVATSKE
Plakat za Komunikološku školu održanu 2016.

Komunikološka škola Matice hrvatske jednom godišnje najboljim studentima
komunikologije i novinarstva pruža jedinstveno izvanfakultetsko multidisciplinarno stručno
usavršavanje.
Projekt je pokrenut 2008. godine s namjerom da se studentima ponudi dodatno
izvannastavno stručno usavršavanje na području medija. Važno je napomenuti kako je
Komunikološka škola jedinstveni zajednički projekt ovog tipa za studente Hrvatskih studija i
Fakulteta političkih znanosti. Projekt Komunikološke škole prvi je takav u Hrvatskoj, sa
željom da postane platforma koju će zainteresirane države moći preuzeti i provoditi u svojoj
zajednici. Osim studenata, predavači također imaju priliku saslušati kolege stručnjake i
razmijeniti s njima iskustva koja im koriste, a već ove prve godine održavanja pokazala se
potreba da Škola bude mjesto gdje će se jednom godišnje sastajati svjetska stručna elita s
ovog i srodnih područja te analitički pristupati aktualnim problemima.
Nositelj projekta je Odjel za medije Matice hrvatske, a organizacijski odbor čine
akademik Stjepan Damjanović, predsjednik MH, Zorislav Lukić, glavni tajnik MH, dipl. pov.,
Branko Lovrić, pročelnik Odjela za medije MH, dipl, nov., prof. dr. sc. Danijel Labaš
(Hrvatski studiji), doc. dr. sc. Igor Kanižaj (Fakultet političkih znanosti) i Leali Osmančević,
mag. comm., tajnica Komunikološke škole koja je na tom mjestu naslijedila prvu tajnicu
Klaru Čičin-Šain, koja je tu dužnost obnašala 2008–2013.
Koncem 2016, od 7. do 11. prosinca 2016. u Zagrebu je održana 8. Komunikološka
škola o temi „Medijska kultura i govor u javnosti. Između slobode govora i govora mržnje“.
Prvih godina Škola se održavala u Dubrovniku i u Tomislavovu domu na Sljemenu, a zbog
smanjenih sredstava zadnjih se godina održava u prostorijama Središnjice Matice hrvatske.

Bivši polaznici Komunikološke škole danas su zaposleni na visokim pozicijama u
novinarstvu, odnosima javnošću ili sudjeluju u znanstvenoistraživačkom radu na Hrvatskim
studijima, Fakultetu političkih znanosti, Hrvatskom katoličkom sveučilištu te drugim
obrazovnim i znanstvenim ustanovama, što potvrđuje uspjeh projekta.
Detaljnije informacije o Komunikološkoj školi nalaze se na službenoj internetskoj
stranici Komunikološke škole: http://www.matica.hr/komunikoloska.skola/ i na stranici
Facebooka: www.facebook.com/komunikoloska.skola.

Okrugli stol o medijskoj kulturi, slobodi govora i govoru mržnje. Gosti su stručni i iskusni
medijski djelatnici i znanstvenici Domagoj Novokmet, Nino Raspudić, Marija Selak i Mislav
Togonal.

