
4. okrugli stol  za školske knjižnice 
 
TEMA:                            Uloga masovnih medija u odgoju djece i mladih 
VRIJEME:                      3. listopada 2013. s početkom u 10.00 sati 
MJESTO:                        Hotel  Panonija Sisak 
ORGANIZATOR:          Sekcija za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva 
 
 
 
PRELIMINARNI 
PROGRAM:                    
 
Uvodno slovo i kratki kulturno-umjetnički program (10.00-10.30) 
 
Plenarni dio: (10.30-14.00) 
                        10.30-11.15 - doc.prof.dr. sc. Zlatko Miliša, Filozofski fakultet Sveučilišta  
                                              Josip Juraj Strossmayer Osijek, Posljedice tabloidizacije medija  
                                              na svijest i ponašanje djece i mladih 
 
                       11.15-12.00 - Dinka Juričić prof., urednica u Školskoj knjizi Zagreb, Mediji i  
                                             mladi 
 
                       12.00-12.30 – pauza za osvježenje 
 
              12.30-13.15 - doc.prof.dr.sc. Igor Kanižaj, Fakultet političkih znanosti Zagreb, 
                                             Izloženost, povjerenje i manipulacije: mediji u svakodnevici   
                                             djece i mladih  
             
                       13.15-14.00 -  prof. dr. sc. Danijel Labaš, Društvo za komunikacijsku i  
                                              Medijsku  kulturu RH, Zagreb; Projekt: Djeca medija, Kako   
                                              mladi obrazuju mlade – Iskustva projekta Djeca medija  
                                   DKMK-a 
 
                       14.00-15.00 – pauza za objed 
 
  Iskustva dobre prakse: (15.00-16.45) 
                                          15.00-15.45 - Sanja Glibo, mr.sc. društvenih znanosti, Strukovna  
 Škola Sisak, Društvene mreže u slobodnom vremenu mladih 
 

     15.45-16.15 -  Marija Matić, prof. i dipl. knjižničar i Blanka Rajšić                      
dipl. knjižničar, OŠ "Ivan Goran Kovačić",Slavonski Brod, Medijska         
pismenost u nastavi (hrvatski jezik i školska knjižnica) 
 

                                            16.15-16.45 - Ksenija Petelin, prof. pedagogije, OŠ Petra   
                                            Zrinskog, Čabar, Odrastanje u medijskom okruženju 
 
 16.45-17.15 – Rasprava i zaključci 
 
                                       
 



OČEKIVANI REZULTATI 
Sudionici okruglog stola bit će upoznati s novim teorijskim spoznajama i praktičnim 
rješenjima, a omogućit će se i razmjena iskustava. Objavit će se zbornik u pdf. formatu koji će 
biti dostupan na stranicama sekcije za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva. 
Zapisnik i zaključci također će biti dostupni na stranicama Sekcije HKD-a. 
 
 
Osobe za kontakt: 
 
* Jadranka Gabriša Perković, dipl.politolog i dipl. knjižničar, stručni suradnik savjetnik, 
   voditeljica Stručnog vijeća školskih knjižničara srednjih škola SMŽ  ,Industrijsko-obrtnička 
   škola Sisak( mob: 098 764 167; e-mail:jadranka.gabrisa@gmail.com) 
* Jadranka Groza, prof. stručni suradnik mentor, voditeljica Stručnog vijeća školskih 
   knjižničara osnovnih škola SMŽ, OŠ Braća Bobetko Sisak  (mob:0917622731;e-mail:    
  jadranka.groza@gmail.com). 


