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С А О П Ш Т Е Њ Е 
 

Почела Конференција медија из дијаспоре и региона 
 
 
Дводневна Конференција медија и новинара из дијаспоре и региона, у организацији Удружења 
новинара Србије (УНС) и владине Канцеларије за дијаспору, почела је данас у Међународном 
прес центру у Београду. 
 
На отварању Конференције, директорка Канцеларије Владе Србије за дијаспору и Србе у 
региону др Славка Дршаковић, рекла је да је дошло време да се мења слика Србије и српског 
народа. 
 
„Позвали смо неке људе из дијаспоре и матице да поделе са вама добру енергију и ентузијазам 
деловања на пољу стварања добре слике Србије. Штампани медији све више губе трку у односу 
на електронске. Подаци из света говоре да на једног корисника штампаних медија иде 10 
корисника интернета. Друга чињеница је величанствена пожртвованост неких од вас да се чује 
српски глас у свету. Та пожртвованост се огледа у личном улагању времена и новца. Зато су 
наше водеће теме везане за имиџ Србије и улогу медија дијаспоре и региона и онлајн медије и 
њихову професионализацију“, истакла је др Драшковић и поручила да се нада да ће скуп бити 
користан за умрежавање новинара из дијаспоре и повезивање са институцијама матице. 
 
Она се освнула и на обележавање стогодишњице Првог светског рата и нагласила да треба 
одговорити јасно онима који желе да промене историју и начин на који је почео рат. 
 
Новинарима из дијаспоре и гостима обратили су се и саветница председника Републике 
Станислава Пак Станковић и помоћник министра спољних послова Драган Момчиловић. 
 
Први дан је посвећен панелима о имиџу Србије, активизму дијаспоре и Другом светском рату. 
Други дан, 25. октобар, је посвећен Професионализацији онлајн медија дијаспоре, а биће 
одржана и Радионица Школе веб новинарства УНС-а.  
 
Конференција може директно да се прати преко веб ТВ-а Прес центра на http://presscentar.uns.org.rs/live-
stream.html 
 


