ВИСОКА ПОСЛОВНO ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ

ДИПЛОМСКИ РАД
из предмета:

Пословна и еколошка етика
на тему:

Етика у новинарству

„Настојање да медији постану
институционална основа слободе јавности
далеко је од реалности друштва у транзицији.
За такву тенденцију неопходни су
и слободни медији и слободно друштво.“
Ратко Божовић

Кад год се у разговору помене израз „медијска етика “ неко ће сигурно с подсмехом
рећи да је то оксиморон. Предавачи медијске етике су сасвим навикнути на збуњене
погледе, па чак и неверицу када признају да се баве нечим што делује као бесмислен
академски труд.
На први поглед рекло би се да се упуштамо у безнадежан подухват.Анкете показују да
јавност нема посебно добро мишљење о новинарима. Поверење у штампу,према
истраживањима Gallupa,i daље је ниско. Менаџери рекламних агенција критиковани су
да манипулишу неприпремљеном јавношћу.Они који се баве односима с јавношћу
описују се у негативном контексту,као заступници посебних интереса и као људи који
емитују дезинформације на штету јавног интереса. Ипак дистанцирамо се од поменутог
циничног погледа на учење етике на академским институцијама.
Скептичност према моралном образовању ствара скептичност у погледу моралне
одговорности,а то ипак ствара лидере без моралне визије.Заправо ,никада није постојала
већа потреба да се поново нагласи значај етичког образовања.Докази о општем паду
етичких стандарда свуда су око нас: политички кандидати који се више и не претварају
да су цивилизовани те снимају спотове у којима нападају противнике,спортисти који
добијају забране такмичења због употребе недозвољених допинг средстава, студенти и
ученици које избацују из школа због варања,али и и некада угледне новинске
организације које су под осудом због прибегавања таблоидском новинарству у трци за
већом публиком и профитом.
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GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI
MATERIJALI.

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
WWW.MAGISTARSKI.COM
WWW.MATURSKIRADOVI.NET
WWW.MATURSKI.NET

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD,
POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA
ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA
MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
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