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fakultete Sveučilišta u
Zagrebu

2013/2014., do sada

Uvod u novinarstvo; Istraživačko novinarstvo; Medijski
jezik i stil
Oblici novinarske komunikacije
Crkva i sredstva društvenog priopćavanja

Oblici novinarske komunikacije II.
Pastoralno djelovanje Crkve u sredstvima društvenog
priopćavanja

Znanstvena djelatnost
Sudjelovanje na
znanstvenim
projektima

Utjecaj medija na hrvatsku obitelj (0226003)
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katoličkih novinara, Teovizija.
Znanstveni radovi u časopisima:
Bosnie tussen kruis en halve maan (Bosnia between the cross and the crescent)
(1992). u: Wereld en Zending. 21(4). 61-68.
Sapunice, telenovele i slika obitelji, (2012) u: Nova prisutnost, X (3), 443-457.
Javno mnijenje i dijalog u Crkvi. (2013). u: Bogoslovska smotra, 83(2), 235-261. (s
Mirko Mataušić)
The Place and Image of Women in the Croatian Catholic Media, (2013). u: Anić,
Jadranka Rebeka, Filipović, Ana Thea, Knezović, Katica i Šikić-Mićanović, Lynette
(ur.), And God will wipe away all Tears from their Eyes - A theological Approach to the
Suffering and Hopes of Women - Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen Theologische Annäherungen an Leid und Hoffnung von Frauen. Zagreb: Institut
društvenih znanosti Ivo Pilar. 253-267.
Odnos obitelji i medija u papinskim porukama za Svjetski dan sredstava
društvene komunikacije. (2014). u: Nova prisutnost, XII(2), 261-277.
Medijska pismenost – obrazovanje studenata i svijest o vlastitoj odgovornosti.
(2016). u: Nova prisutnost, XIV(3), 379-392. (s Anđelka Raguž)

Poglavlja u knjigama:
Changing Political Systems. Development of People, Unity of the World. (1993). u:
Journalism for World Peace and Development. Fribourg: UCIP.133-140.
Ratna propaganda na početku agresije na Hrvatsku, (1994). u: Mataušić, Mirko
(ur.). Odgovornost novinara u ratu, Zagreb: Hrvatsko društvo katoličkih novinara.
63-67.
Mediji - radno mjesto vjernika laika, (2002). u: Hranić, Đuro (ur.). Mogućnosti
organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, Zagreb: Kršćanska sadašnjost:
305-313.
IKA - Pregled desetogodišnjeg djelovanja, (2004). u: Mataušić, Mirko (ur.).
Agencijsko novinarstvo i kršćanska poruka. Zbornik radova s Međunarodnoga
znanstvenog kolokvija u povodu 10. obljetnice djelovanja Informativne katoličke
agencije IKA-Zagreb, Zagreb: IKA-Zagreb. 25-32.
AKSA - Aktualnosti Kršćanske sadašnjosti, (2004). u: Mataušić, Mirko (ur.).
Agencijsko novinarstvo i kršćanska poruka. Zbornik radova s Međunarodnoga
znanstvenog kolokvija u povodu 10. obljetnice djelovanja Informativne katoličke
agencije IKA-Zagreb, Zagreb: IKA-Zagreb. 39-43.
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Društvena odgovornost novinara i kršćanska načela, (2010). u: Labaš, Danijel (ur.)
.Mediji i društvena odgovornost. Zbornik radova znanstvenog Okruglog stola s
međunarodnim sudjelovanjem (Skradin 29. do 31. svibnja 2009.), Zagreb: Hrvatski
studiji. 131-143.
Katolički mediji na internetu, (2010). u: Labaš, Danijel (ur.). Mediji i društvena
odgovornost. Zbornik radova znanstvenog Okruglog stola s međunarodnim
sudjelovanjem (Skradin 29. do 31. svibnja 2009.), Zagreb: Hrvatski studiji. 299-315.
Mediji u krizi o Crkvi u krizi, (2011). u: Labaš, Danijel (ur.). Komunikacija i mediji u
krizi, zbornik radova znanstvenog Okruglog stola s međunarodnim
sudjelovanjem (Skradin 21. do 23. svibnja 2010), Zagreb: Hrvatski studiji. 223-241.
Hrvatska inozemna pastva u domovinskome katoličkome tisku. (2015). u: Sopta,
Marin, Maetić, Franjo i Bebić, Josip (ur.). Hrvatska izvan domovine, Zbornik radova,
Zagreb: Golden Marketing-Tehnička knjiga, 257-259.
Slika hrvatskoga isljeništva u hrvatskim katoličkim glasilima. (2017). U: Spota,
Marin, Lemić Vlatka, Korade Mijo, Rogić, Ivan i Kaselj Perić, Marina (ur.).
Hrvatska izvan domovine II. Zagreb: Centar za kluturu Maksimir, 481-485.
Vidljivost vjerskih zajednica i njihovog zauzimanja za marginalizirane skupine u
društvu na mrežnim stranicama hrvatskih dnevnih novina. (2017). u: Pralica,
Dejan ; Šinković, Norbert (ur.). Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne
promene. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu -- Filozofski fakultet, 164-175.

Stručni radovi:
Doprinos župnog lista Duh zajedništva hrvatskoj književnosti kršćanskoga
nadahnuća. (2017) u: Kroatologija: časopis za hrvatsku kulturu. 8 (2017) , 1-2; 187-198.

Detaljna bibliografija

Sudjelovanje na
znanstvenim i
stručnim skupovima

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=284261
Domaći skupovi:
Znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma,
Križevci, 25. listopada 2014., izlaganje: Odjek književnosti kršćanskoga
nadahnuća u periodici Kršćanske sadašnjosti.
Znanstveni simpozij Drugi Hrvatski iseljenički kongres, Šibenik, 1. – 3. srpnja 2016.,
izlaganje: Slika hrvatskog iseljeništva u hrvatskim katoličkim glasilima.
Znanstveni skup Domovinski rat - mogućnosti znanstvenog pristupa, Zagreb, 10. i 11.
listopada 2016., izlaganje: Izvještavanje o Domovinskome ratu u hrvatskim
katoličkim glasilima.
Znanstveni skup Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća u razdoblju komunizma,
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Križevci, 22. listopada 2016., izlaganje (s Anđelka Raguž): Uloga župnih listova u
očuvanju i razvoju hrvatske književnosti kršćanskoga nadahnuća na primjeru
župnog lista Duh zajedništva.
Znanstveni simpozij Odjela za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta
Vjerska tematika u hrvatskom medijskom prostoru, Zagreb, 4. svibnja 2017., izlaganje
na okruglom stolu: Prikaz vjerske tematike u svjetovnim medijima.
Međunarodni skupovi:
Međunarodni znanstveni kolokvij Agencijsko novinarstvo i kršćanska poruka,
Zagreb, 22. travnja 2003., izlaganje: Deset godina Informativne katoličke agencije.
Međunarodni znanstveni okrugli stol Novi mediji – nove tehnologije – novi moral,
Skradin, 16.– 18. svibnja 2008., izlaganje: Katolički mediji u Hrvatskkoj na
internetu.
Međunarodni znanstveni okrugli stol Društvena odgovornost, profesionalni integritet
i uloga novinara i medija u suvremenom društvu, Skradin, 29. – 31. svibnja 2009.,
izlaganje Društvena odgovornost, profesionalni integritet i uloga novinara i
medija u svjetlu crkvenih dokumenata o medijima.
Međunarodni znanstveni kolokvij Komunikacija i mediji u krizi, Skradin, 2010.,
izlaganje: Mediji u krizi o Crkvi u krizi.
Međunarodni znanstveni kolokvij Uloga riječi i slike u doba vizualnih medija,
Skradin, 27. - 29. svibnja 2011., izlaganje: Kršćansko poimanje riječi i slike u
vizualnim medijima.
Regionalna znanstvena konferencija And God will wipe away all Tears from their Eyes
- A theological Approach to the Suffering and Hopes of Women - Gott wird jede Träne von
ihren Augen abwischen - Theologische Annäherungen an Leid und Hoffnung von Frauen,
Split, 2. - 5. rujna 2012., izlaganje: The Place and Image of Women in the Croatian
Catholic Media.
Međunarodni znanstveni simpoziji Fenomen Glasa Koncila 1963.-2013., Zagreb, 25.
11. 2103., izlaganje (s Igor Kanižaj): Mediji o Glasu Koncila, Glas Koncila o
medijima.
Međunarodna znanstvena konferencija Medijska pismenost u digitalno doba kulturna, ekonomska i politička perspektiva, Zagreb, 6. - 7. lipnja 2014., izlaganje:
Medijska pismenost u crkvenoj teoriji i praksi.
Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Hrvatski iseljenički kongres, Zagreb, 23.26. lipnja 2014., izlaganje (s Mirko Mataušić): Hrvatska inozemna pastva u
domovinskome katoličkom tisku.
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Međunarodni znanstvno-stručni simpozij i konferencija Islam i mediji, Zagreb, 24. 26. travnja 2015., izlaganje na okruglom stolu: Medijska iskustva u posredovanju
religijskih sadržaja; izlaganje u plenumu: Prikaz islama u hrvatskim katoličkim
medijima.
Regionalna znanstvena konferencija Vjerodostojnost medija: Mediji i novinarstvo socijalni kapital u službi javnosti, Zagreb, 18. - 21. lipnja 2015., izlaganje (s Anđelka
Raguž): Medijska pismenost: Obrazovanje studenata i svijest o vlastitoj
odgovornosti.
Međunarodna konferencija Obitelj i škola: Ključ odgoja za vrijednosti, Zagreb, 21. 22. listopada 2016., izlaganje: Slika obitelji u hrvatskim medijima.
Međunarodni znanstveni simpozij Mostovi medijskog obrazovanja Filozofoskog
fakulteta Univerziteta u Novome Sadu, 15. i 16. rujna 2017. izlaganje: Vidljivost
vjerskih zajednica i njihovog zauzimanja za marginalizirane skupine u društvu na
mrežnim stranicama hrvatskih dnevnih novina. (s Anđelka Raguž).
Međunarodni znanstveni skup franjevački velikani o sv. Nikoli Taveliću
Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Studium Biblicum
Franciscanum - Custodia di Terra Santa, Šibenik 20. i 21. listopada 2017., izlaganje:
Medijski odjek kanonizacije sv. Nikole Tavelića.
Međunarodni simpozij Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi
Sveučilišnog centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik Sveučilišta u
Zagrebu i Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb 24. 11. 2017.
izlaganje: Vidljivost protestantskih kršćana i reformacijske baštine u hrvatskim
medijima.
Međunarodno znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskoga
katoličkog sveučilišta "Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji",
Zagreb 7.i 8. prosinca 2017., izlaganje: Obitelj u medijima, mediji u obitelji: izazovi
i poticaji. (s Anđelka Raguž).
Znanstvena konferencija "Medijski odgoj i zaštita dječjih prava" Edward Bernays
Visoka škola za komunikacijski menadžment i Društvo za komunikacijsku
kulturu, Zagreb 8. prosinca 2017., izlaganje: Odnos i značaj medijskog odgoja u
dječjim vrtićima: pravila i medijski izazovi. (s Anđelka Raguž)
Međunarodni znanstveni skup Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu "Unutarcrkveni dijalog, suradnja i suodgovornost", Zagreb 23. do 25. 1.
2018. izlaganje: "Vjerski mediji u službi unutarcrkvenoga dijaloga, suradnje i
suodgovornosti"
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Znanstvena
usavršavanja
Članstvo u
znanstvenim
udrugama

Matica hrvatska, Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu.

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo
Akademsko obrazovanje
Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada

doktor znanosti

Ustanova

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada

magistar znanosti

Ustanova

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada

Diplomirani novinar (VSS)

Ustanova

Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada

Teolog (VŠS)

Ustanova

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2012.
Slika obitelji u hrvatskim medijima – Mediji i katolički nauk o obitelji

2005.
Odnos Katoličke crkve i Europske unije

1990.
Obzor 1903. – 1905.

1995.
Biskup J. J. Strossmayer – djelovanje u korist medija

Radno iskustvo
Razdoblje (od–do)

od 2018. - danas

Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište

Radno mjesto

Poslijedoktorand

Područje rada

Komunikologija

Razdoblje (od–do)

od 1993. – 2018.

Ustanova zaposlenja

Informativna katolička agencija

Radno mjesto

Glavna urednica

Područje rada

Agencijsko novinarstvo
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Razdoblje (od–do)

1991. – 1993.

Ustanova zaposlenja

Kršćanska sadašnjost

Radno mjesto

Novinar u uredništvu obiteljske revije „Kana“

Područje rada

Novinarstvo

Razdoblje (od–do)
Ustanova zaposlenja
Radno mjesto
Područje rada
Razdoblje (od–do)
Ustanova zaposlenja
Radno mjesto
Područje rada

Stručna djelatnost
Sudionica okruglih stolova, simpozija i kongresa medijske tematike; voditeljica novinarskih i
komunikoloških radionica i tečajeva; autorica stručnih članaka o odnosu obitelji i medija, djece i medija,
Crkve i medija, medijskome odgoju; predsjednica Hrvatskoga društva katoličkih novinara; članica
Međunarodne katoličke medijske udruge SIGNIS.
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