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Ured pravobraniteljice za djecu i Matica hrvatska pozivaju na predstavljanje knjige Djeca medija
- od marginalizacije od senzacije, u četvrtak 15.3.2012. u 12 sati, u Matici hrvatskoj. Knjiga koju
su uredili Lana Ciboci, Igor Kanižaj i Daniel Labaš donosi analizu izvještavanja o djeci u
hrvatskim dnevnim novinama u 2010. godini, pri čemu je analizirano 3.453 novinskih priloga u
sedam dnevnih novina.

      

Uz rezultate analize, u knjizi se u sedam radova problematiziraju utjecaj i učinci nasilja
objavljenog u medijima, djeca u svijetu interneta, mediji i djeca s teškoćama u razvoju, zaštita
prava djece u medijima, a knjiga predstavlja i pojašnjava poseban okvir nasilja kroz koji se o
djeci izvještava u hrvatskim dnevnim novinama. Knjiga će biti korisna čitavoj društvenoj
zajednici, a na poseban način onima koji rade s djecom i mladima te novinarima i urednicima
koji izvještavaju o djeci.

  

Slika djeteta u medijima i utjecaj medija na formiranje intelektualnog, društvenog i emotivnog
života djece sadržajni su okvir zbornika istraživačkih tekstova u kojima je sustavnim
cjelogodišnjim istraživanjem hrvatskoga dnevnog tiska dokumentirana porazna spoznaja o
povezanosti medija i nasilnog ponašanja djece u stvarnom i virtualnom svijetu.

  

O tome kako je nasilje preko medija išlo u obiteljske domove, o djeci interneta kao zatočenicima
virtualnoga svijeta, o povredama i zaštiti prava djece u medijima, o nedostatku pozitivnih dječjih
sadržaja u medijima te o odnosu medija i djece s teškoćama u razvoju pišu vrsni komunikolozi i
diplomirani novinari, predavači i bivši polaznici Matičine Komunikološke škole koja ove godine
slavi petu obljetnicu rada.
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Anđelka Raguž  magistrirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Dobitnica je priznanja i nagrade dekana kao najbolja studentica prve godine diplomskog studija novinarstva. Tijekom studija pokazala je različite interese za analiziranje medija i proučavanje utjecaja odnosa s javnošću, a sudjelovala je i u Komunikološkoj školi Matice hrvatske kao i u Digitelovoj ljetnoj školi advertisinga. Svoju je karijeru započela u korporativnim odnosima s javnošću, ali i kao novinarka portala www.papa.hr .

Petra Skelin  magistrirala je sociologiju i komunikologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Su djelovala je na nekoliko znanstvenih konferencija i simpozija. Članica je upravnog odbora Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu i koordinatorica predavanja i radionice koja se provode u okviru projekta Djeca medija. Posebno je zanimaju metodologija istraživanja, mediji, djeca, nasilje, kultura i zdravstvo.
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