
 

 

Конференција новинара и медија дијаспоре и Срба у региону коју организује Удружење 

новинара Србије уз подршку Министарства спољних послова - Управе за сарадњу с 

дијаспором и Србима у региону биће одржана 26. октобра у 10 сати у Прес центру 

Удружења новинара Србије (Кнез Михајлова 6/3). 
 

Тема Осме конференције је очување српског језика и културе: употреба српског језика и 

ћириличког писма, изучавање и неговање српске културе и историје, очување и заштита 

српског културно-историјског наслеђа и информисање на српском језику. 
 

На Конференцији ће бити представљен пројекат онлајн менторства за унапређење веб 

сајтова и активизма на друштвеним мрежама организација из региона и дијаспоре. Биће 

речи о употреби ћирилице и ћириличких фонтова у дигиталној комуникацији, друштвеним 

мрежама и ћирилици и повезивању онлајн заједнице. 
 

Пројекат Осма конференција новинара и медија дијаспоре и Срба у региону - друштвене 

мреже и дигитална комуникација Удружења новинара Србије је пројектно финансиран 

Одлуком осуфинансирању пројеката Број: 12/2017-01/217 од 18. јула 2017. године. 
 

Организацијама и удружењима из дијаспоре и региона, медијима и другим заинтересованим 

биће омогућено представљање медијских пројеката намењених дијаспори и Србима у 

региону. Пријаве за учешће се могу послати до петка, 20. октобра 2017. године на 

електронску адресу pc@uns.org.rs 

 

 

Координатор Конференције у Удружењу новинара Србије је Весна Масаловић 

vesna.masalovic@uns.rs

mailto:pc@uns.org.rs


y,qPyxE tt E
H 08 HHAP A
CPSHJ E

Yrrpaua :ru capa,qruy c 4rtjacrtolxr,rt
r't C'p6rrrtrir y pclu(|u)'

0M?,1

eArla
p2017,t' (v

porp

M

6a

BAM14XAUlC-a, KH

llpriaerumBalbe yqecH rKa

o MnxmcrapcrBo cnorbHhx nocnoBa, MIHrlcrap (overyjeuo norBpAy)
. MrnrcrapcrBo Kynrype h rHSopMr4caFba, Mr4Ht4crap (ovexyjeuo

norBpAy)
. YApyxelbe HoBhHapa Cp6uje, npeAceAHutK BflaAuMhp

PagourpoBrh (norBp!exo)

YeoAxa o6paharua:

llpea cecrja

Ouyearue cpncKor jeeuxa H Kynrype: nxnqujaruBe r npoietcrn y
Peny6nuqn Cp6uju c ocBproM xa grjacnopy H peruoH

Ynorpe6a cpncKorjeerra r hnpNnrvKor nrcMa, npaBo Ha r3yqaBabe L1

HeroBaFbe cpncKe Kynrype u hcropilje, oqyBabe h 3auJThTa cpncKor

KyflrypHo-hcroprajcxor Hacnefia n nHSopumcabe Ha cpncKoM jesrxy

o Mt,tl,rcrapcrBo Kynrype r nn$opurcarba, MklHr4crap (ovexyjeruo

norapgy)
. MrnncrapcrBo npocBere, HayKe r rexHonollxor paoaoja,

M r,1 H r4cra p (ovexyjenao norapgy)
. HapoAna 6u6nworeKa, ynpaBxrax (ovexyjervro norapAy)
. npeAcraBHLlK Onnonou.rxor $axynrera (ovexyjenlo norap4y)

llayaa

Ynora uegnja H opraHlr3aquja pujacnope h peruoHa y oqyBalby
cpncKorje:uxa H Kynrype; npeAcTaBrbalbe npHMepa go6pe npaKce

npeAcraBHrqr uegrja u opraHr3aqrja rs 4rjacnope h perhoHaa



Apyra cecuja

flpegcraerbalbe oxnajn MeHTopcrBa 3a yHanpeflerue ae6 cajroaa n

aKruBr{3Ma Ha ApylurBeHuM MpexaMa ueguja x opraHx3aqrja
peruona/Arjacnope xojnua ce Ao HapeAHe xox$epexqrje o6ea6e[yie
6ecnnarna noApurxa

llayaa

Ynorpe6a hnprnuqe r hupunuuxrx SoxroBa y Alrrlrannoj
xouyxuxaquju

. l4crycraa Permcrpa HaLlhoHanHrx AoMexa, [lpegpar Munuheahh
(norap[eno)

. BnaAo liyraHoanh, nIHrBrcra (norapleHo)

. Ar3ajHepn Souroaa:
- Qaxynrer nprMeFbeHhx yMerHocrr,l (ovexyjeruo norap,qy)
- TNnouerap, npoS. Onr,reepa CrojaAr,rHoarh (norapfieno)
- r4cKycTBa u3 per[oHa

,[pyureene Mpexe u hnpunuqa / noeegrtBalbe rajegxnqe na
Oejc6yry

. Ypollr HeAeruxoarh, npaaHnx r 6norep (ovexyjeruo norapgy)

. hcrycrBa HoBrHapa, Mrxaurno Megenrqa (norapfleno)

3arycxa15.00




