
 
MEDIJSKI SUSRETI U MATICI HRVATSKOJ 

Odjel za medije Matice hrvatske već dvije godine provodi projekt Medijski susreti u 

Matici hrvatskoj – ciklus tribina o relevantnim temama s područja medija i komunikologije 

koji okuplja novinare, komunikologe te studente i bivše polaznike Komunikološke škole MH. 

Projekt je logičan nastavka glavnog projekta Odjela za medije Komunikološke škole 

MH. Voditelj projekta je Goran Galić, bivši polaznik Komunikološke škole, koji u Matici 

hrvatskoj obnaša dužnost zamjenika glavnog urednika Vijenca. Stručni savjet projekta čine: 

prof. dr. sc. Danijel Labaš, doc. dr. sc. Igor Kanižaj, Branko Lovrić, dipl. novinar i mr. sc. 

Zdeslav Milas. 

Projekt je postao svojevrstan brend, što potvrđuje izniman odaziv publike te velik broj 

izvješća u medijima. Primjera radi, posljednju tribinu Lica i glasovi koje pamtimo na kojoj su 

24. studenoga 2016. uz visoki jubilej HRT-a gostovali legendarni spikeri i novinari Željka 

Fattorini, Vesna Spinčić Prelog, Ksenija Urličić, Mladen Kušec i Vojo Šiljak, posjetilo je 

preko 120 posjetitelja, a izvješće s tribine objavilo je 40-ak hrvatskih medija.  

Sve sve se tribine Medijskih susreta fotografiraju (Mirko Cvjetko) i snimaju se 

kamerom (Dražen Koluder), a snimci se mogu pregledati na: 

http://www.matica.hr/medijski.susreti/ i www.facebook.hr/medijski.susreti. Svi uključeni u 

projekt surađuju na volonterskoj bazi.  

 

 

 

     Tribina Istine i laži u eteru – gost: Branimir Stanić 

 

http://www.matica.hr/medijski.susreti/
http://www.facebook.hr/medijski.susreti


Dosad održane tribine: 

 

 

24. studenoga 2016. – Lica i glasovi koje pamtimo 

gosti: Željka Fattorini, Vesna Spinčić Prelog, Ksenija Urličić, Mladen Kušec i Vojo Šiljak 

 

9. lipnja 2016. – Hoće li Hrvatska dobiti muzej medija, + izložba prvih brojeva novina 

gosti: Branko Lovrić, dipl. nov. i prof. dr. sc. Nada Zgrabljić-Rotar 

 

14. travnja 2016. – Radio u Hrvatskoj – jučer, danas, sutra: prof. dr. sc. Marina Mučalo 

21. siječnja 2016. –  Inventura medijske 2015. gost: Ante Gavranović, dipl. iur.  

19. studenoga 2015. – Istine i laži u eteru – o argumentaciji i manipulaciji u javnom 

komuniciranju, gost: dr. sc. Branimir Stanić 

11. lipnja 2015. – Kamo ide HRT? gošća: doc. dr. sc. Viktorija Car  

25. ožujka 2015. Jesu li ubili novine?- sudbina tiskanih medija, gost: Dražen Klarić, dipl. 

nov.,glavni urednik Večernjeg lista 

 

Tribina: Lica i glasovi koje pamtimo                           Plakat Medijskih susreta 

       

 


