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ZLATNA PENKALA 2005.  

ZAGREB  

Hrvatska turistička zajednica je od svog osnutka 1992. godine domaćin velikom broju predstavnika medija 

iz cijelog svijeta. U želji da istakne vrijednosti profesionalnog pristupa pisanju o Hrvatskoj, Hrvatska 

turistička zajednica utemeljila je nagradu "Zlatna penkala" za najbolje tekstove, odnosno radio i TV priloge 

o hrvatskom turizmu. Prva se dodjela nagrada održala od 19. do 23. svibnja 2005. godine u Zagrebu, za 

najbolje objavljene materijale tijekom 2004. godine.  

Dvadeset osam inozemnih turističkih novinara iz šesnaest zemalja na prigodnoj svečanosti u Ilirskoj 

dvorani “Narodnog doma” 20. svibnja 2005. godine primilo je vrijedno priznanje kao zahvalu na brojnim 

afirmativnim tekstovima, televizijskim i radijskim reportažama o Hrvatskoj, objavljenim u 2004. godini, a 

kojima su svakako pridonijeli brzom poratnom oporavku turizma. Nagrada se dodijelila u dvije kategorije, 

za tiskane i elektronske medije, a za sve dobitnike organizirano je četverodnevno studijsko putovanje po 

Hrvatskoj.  

Samo tijekom 2004. godine Hrvatsku je u organizaciji Hrvatske turističke zajednice posjetilo 800 stranih 

novinara iz 24 zemlje. Procijenjena vrijednost objavljenog pisanog materijala koji je nastao kao rezultat 

ovih studijskih putovanja iznosila je oko 55 milijuna eura, a objavljenih TV i radio reportaža oko 45 milijuna 

eura, što je ukupno, impresivnih, 100 milijuna eura. 
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GRAND PRIX ZA NAJBOLJI PISANI MATERIJAL 2004. GODINE 

NJEMAČKA  

Za najbolji pisani materijal o Hrvatskoj objavljen u 2004. godini u inozemstvu Grand prix nagradu osvojio 

je gospodin Uwe Rasche iz Njemačke – koji je u renomiranom turističkom magazinu «Geo saison» pod 

nazivom «Die schöne Adria» (Lijepi Jadran), objavio specijalni dodatak o Hrvatskoj na 20 stranica u koloru 

s prelijepim fotografijama, s naglaskom na Jadransku obalu, bogato kulturno–povijesno nasljeđe, eno i 

gastro ponudu te niz servisnih informacija. 

GRAND PRIX ZA NAJBOLJU TV REPORTAŽU 2004. GODINE 

FRANCUSKA  

Za najbolji TV materijal o Hrvatskoj objavljen u 2004. godini u inozemstvu Grand prix nagradu osvojio je 

gospodin Patrick de Carolis iz Francuske, tadašnja TV zvijezda u Francuskoj. Na francuskoj TV objavio je 

specijalno izdanje emisije «Des Racines et des Ailes» iz Dubrovnika. Ova visokobudžetna emisija francuske 

TV naglasila je hrvatsku povijest i kulturu, a ukupna vrijednost projekta bila je preko 10 milijuna eura. U 

emisiji je Hrvatska predstavljena kao destinacija kulturnog karaktera s bogatom i raznovrsnom turističkom 

ponudom. 

 

 


