PROGRAM
MEDIJSKA RADIONICA ZA ZNANSTVENIKE
Četvrtak, 27. lipnja 2019.

Mjesto održavanja: Akvarij na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Ul. Radmile Matejčić 5
Izvodi: Vedrana Simičević, novinarka i urednica, dipl. psiholog
Gostujuće predavanje: Mićo Tatalović, znanstveni novinar i urednik, magistar biologije i znanstvene
komunikacije
9.00 – 10.30

- Prezentacija ankete o odnosu hrvatskih znanstvenika prema medijima i
najčešćim problemima znanstvenika u komunikaciji prema medijima
- Kako hrvatski mediji prenose znanost – kratka analiza logistike, učestalosti i
kvalitete medijskih objava o znanosti u hrvatskim medijima
- Najčešće krive interpretacije znanstvenih rezultata u medijima
- Koncept naslova i „senzacionalističkog“ pristupa
- Primjeri neadekvatnog komuniciranja prema medijima od strane
znanstvenika
- Rasprava

10.30 – 10.45

Pauza

10.45 – 12.15

(savjeti i preporuke)
- Kako efikasnije prezentirati znanstveno istraživanje ili projekt u razgovoru s
novinarima, ovisno o tipu medija
- Kako pojednostaviti kompleksni znanstveni izričaj za širu javnost
- Što medije najviše zanima kad je riječ o znanosti
- Kako funkcionalnije surađivati s medijima
- Kako pripremiti podatke i tekst o znanstvenom istraživanju u svrhu
priopćenja za javnost
(Rasprava uz pojedine segmente)

13.00 – 14.15

GOSTUJUĆE PREDAVANJE (nije potrebna prethodna prijava)
Mićo Tatalović: Specijalizirani mediji i znanost; tretman znanosti na
međunarodnoj medijskoj sceni

BIOGRAFIJE PREDAVAČA
Vedrana Simičević je dugogodišnja novinarka i urednica s diplomom iz psihologije. Specijalizirana je
za teme iz znanosti, tehnologije i zaštite okoliša, te socijalnu problematiku. Godinama je kao
novinarka i urednica radila u Novom listu, dok posljednje dvije godine objavljuje tekstove u stranim
medijima uključujući i Science, New Scientist i Physics Today. Dobitnica je nagrade „Velebitska
degenija“ HND-a za najbolji novinarski rad na temu zaštite okoliše, te je prije dvije godine bila u užem
izboru za Europskog znanstvenog novinara godine. Članica je upravnog odbora Balkanske mreže
znanstvenih novinara i jedna od osnivačica Zbora znanstvenih novinara pri HND-u.
Mićo Tatalović je jedan od najpoznatijih europskih znanstvenih novinara i urednika. Nakon što je
diplomirao biologiju na Oxfordu, a potom stekao i magisterij iz biologije na Cambridgeu, odlučio se

prebaciti u znanstveno novinarstvo, te je magistrirao znanstvenu komunikaciju na Imperial College
London. Radio je kao urednik u nizu etabliranih specijaliziranih medija poput SciDev.Net-a, New
Scientista i Nature-a. Prije dvije godine odabran je kao „fellow“ prestižnog međunarodnog programa
„Knight Science Journalism Programme“ na MIT-u. Predsjednik je Udruženja britanskih znanstvenih
pisaca i jedan je od osnivača Balkanske mreže znanstvenih novinara. Rođen je u Rijeci, a trenutno živi
i radi u Londonu.

