
 

 

VABILO NA KONFERENCO 

 

 

ŽENSKE IN MOŠKI V MEDIJIH 
13.10.2014  |  City hotel (dvorana »CI«) |   Dalmatinova 15   |   Ljubljana 

 

 

 

Konferenca ŽENSKE IN MOŠKI V MEDIJIH  je zaključni dogodek projekta »Enakost spolov in mediji«, ki 
ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namen konference je 
odpiranje javnega prostora za kritično razmišljanje o položaju žensk in moških v medijih, tako v 
organizacijskih strukturah kot v medijskih vsebinah. Izsledki študij kažejo, da je delež žensk, ki so 
zaposlene v medijih višji od moških, prav tako se več žensk izobrazi iz področja medijev, vendar je 
delež žensk, ki so vključene v procese odločanja na najvišjih ravneh še vedno nizek, medtem ko jih je 
več na operativni ravni. Kje so ključni razlogi za neenakost? Zakaj je žensk na najvišjih ravneh 
odločanja malo? Ali so področja, kjer je moških malo? Poleg tega, različne analize opozorijo na 
asimetrično zastopanost žensk in moških v medijskem programu in na stereotipno pokrivanje tem 
(gospodarstvo, politika, kultura, sociala…). Na konferenci bomo naslavljali tudi vlogo medijev pri 
udejanjanju enakosti spolov v družbi in s sogovornicami ter sogovorniki kritično premišljali pomen 
  občutljivosti za enakost spolov v medijih in njihovih vsebinah. 

  



Program: 

9.00 – 9.30   Registracija: mag. Mojca Frelih, Mirovni inštitut 
 
 
9.30 – 9.45 Moderatorki: dr. Živa Humer in mag. Mojca Frelih, Mirovni inštitut 
 

dr. Neža Kogovšek Šalamon, direktorica Mirovnega inštituta 
Pozdravni nagovor in uvodne besede,  

9.45 – 10.15    mag. Brankica Petković, Mirovni inštitut  
Ženske v medijih –Študija Evropskega inštituta za enakost 
spolov 2013 
 

10.15 – 10.45   dr. Živa Humer, Mirovni inštitut 
  (Ne)enakost spolov in mediji  
 
10.45 – 11.15  dr. Renata Šribar, AMEU-ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij  

Spolno (ne)občutljiva raba jezika in prikriti mehanizmi   
medijskih zlorab žensk  
 

11.15 – 11.45       ga.Maja Hawlina, Meta Dekleta  
      Zastopanost žensk in moških na TV 
 
11.45 – 12.00      Odmor za kavo 
 
 
12.00 – 13.30      Okrogla miza: 
      Moderatorka: mag. Brankica Petković, Mirovni inštitut 
 Ženske in moški v procesih odločanja v medijih in širše 

• ga. Romana Biljak Gerjevič |      Društvo študentov novinarjev FEJS 
• g. Aleksander Bratina  |      Dnevnik 
• ga. Darja Groznik  |      RTVSLO 
• mag. Ksenija Horvat Petrovčič |      RTVSLO 
• ga. Rina Klinar   |      Radio Triglav   
• g. Tomaž Perovič  |      Pro Plus 
• ga. Sonja Šmuc   |      Združenje Manager – Sekcija managerk 

   
 
 

13.30 – 13.40     Evalvacija: mag. Mojca Frelih, Mirovni inštitut 
 
 
13.40 – 14:00        Zaključek, sledi pogostitev 

 


