Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na dve najhorúcejšie
novinky vydavateľstva Kalligram. Sú nimi publikácie poprednej
slovenskej filozofky, odborníčky na podnikateľskú etiku, uznávanej
aj v zahraničí – profesorky Anny Remišovej.

Etika médií

Etika a ekonomika

Publikácia Etika médií je prvým pokusom na Slovensku
poskytnúť pohľad na etiku médií ako aplikovanú etiku.
Jej cieľom je ukázať a dokázať, že médiá sú predovšetkým spoločenským fenoménom, ktorý zásadným spôsobom pôsobí na kvalitu života miliárd ľudí, nezávisle od
toho, či si to uvedomujú alebo nie. Z tohto postavenia
médií v spoločnosti vyplýva aj požiadavka, aby etika sa
v ediálnej činnosti striktne dodržiavala.
Zámerom autorky je ukázať profesiu žurnalistu
a iných pracovných aktivít v mediálnej oblasti v súvislosti so spoločenskými procesmi, najmä ekonomickými,
ktoré markantným spôsobom menia obsah žurnalistiky a mediálnej tvorby. Autorka nesúhlasí so zjednodušeným pripisovaním zodpovednosti za negatívne javy
v žurnalistike a médiách len novinárom a mediálnym
pracovníkom. Novinári a mediálni pracovníci nepracujú
vo vákuu. Svet žurnalistiky a médií v dominantnej miere
ovplyvňujú vlastníci mediálnych podnikov, pričom vlastníctvo médií je už niekoľko desaťročí záležitosťou nepočetnej skupiny ľudí.
Kniha je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o oblasť médií v súčasnej etape globalizácie, predovšetkým
však študentom masmediálnych štúdií, mediálnej komunikácie a žurnalistiky ako východisko pri osvojovaní
si profesijnej etiky v ich budúcej práci. Takisto je vhodná pre všetkých žurnalistov a mediálnych pracovníkov,
ktorí majú záujem konfrontovať svoje vlastné poznanie
a skúsenosti z mediálnej praxe s predloženým prístupom
k skúmaniu etiky žurnalistiky a etiky médií. Nemenej
prospešná by mohla byť pre
tých, čo sa venujú mediálnej
výchove, ktorá sa rozbieha
už i v našich podmienkach.

Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny – publikácia Etika
a ekonomika – vychádza v treťom, výrazne doplnenom
a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach
hospodárstva a vo všetkých jeho sférach, preto autorkiným cieľom bolo predstaviť základné okruhy problémov
v oblasti podnikateľskej etiky, analyzovať ich príčiny
a načrtnúť východiská v reálnej praxi. V práci sa rozpracúvajú témy ako spoločenská zodpovednosť podnikov, základné princípy manažérskej etiky, diskriminácia
v pracovných vzťahoch, sexuálne obťažovanie na pracovisku, zverejňovanie neetických a nelegálnych praktík (whistle-blowing), etické problémy v reklame, a v
našich podmienkach v takomto rozsahu po prvý raz aj
etika v účtovníctve, v bankovníctve a vo sfére služieb.
Kniha Etika a ekonomika je výnimočná tým, že prináša aj poznatky o spôsoboch, ktorými vedenia podnikov
môžu implementovať etiku do svojich podnikateľských
aktivít. Kniha popri teoretických poznatkov, obsahuje aj
eticko-ekonomické dilemy a príklady exemplárneho porušenia etických princípov v ekonomike domácimi alebo
zahraničnými firmami.
Jednoznačnou prednosťou publikácie je, že autorka,
ktorá patrí medzi našich popredných odborníkov podnikateľskej etiky uznávaných aj v zahraničí, úročí svoje
dlhoročné skúseností z aplikácie etiky v slovenskej podnikateľskej praxi – stála pri zrode niekoľkých podnikových etických kódexov a ich implementácie do praxe,
vedie prvú etickú poradňu
na Slovensku a prednáša
etiku pre manažérov z praxe. Kniha by sa mala stať
neoddeliteľnou súčasťou
vysokoškolskej prípravy budúcich manažérov, taktiež
ľudí vykonávajúcich manažérsku profesiu, ale aj všetkých podnikateľov.
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