
14 – 17 octombrie 2021,  în Pavilion 32, Goethe-Institut București

Într-o lume în care fenomenul fake-news se răspândește și dăunează tot mai mult societăților în 
care trăim, jurnalismul curat, de calitate, este cu atât mai valoros și trebuie protejat.
 
În Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Macedonia de Nord și România, Goethe-Institut, în 
colaborare cu partenerii săi locali, dorește să susțină jurnalismul responsabil și sensibil din 
punct de vedere social prin intermediul proiectului MEDIA INCUBATOR.
Proiectul MEDIA INCUBATOR este un program de formare pe mai mulți ani care sprijină studenții 
și jurnaliștii aspiranți care doresc să se concentreze pe reportajul social și pe subiectele legate 
de combaterea sărăciei, egalitatea de șanse și minoritățile.

Goethe-Institut București își propune să încurajeze jurnalismul adevărat și, mai mult decât atât, 
să aducă în discuție rolul și statutul femeii jurnalist, de la modul în care aceasta este privită și 
abordată în timpul activității sale de către persoane publice sau de către public, la discriminări 
salariale sau implicarea în subiecte ce reflectă abuzuri la care sunt supuse femeile.
 
De asemenea, Goethe-Institut dorește să susțină viitorii tineri jurnaliști și să îi pună pe aceștia 
în contact direct cu jurnaliști români și germani consacrați. 

MEDIA INCUBATOR București presupune, astfel, întâlniri și dezbateri cu jurnaliști români și 
germani și cu artiști, precum și workshopuri la care vor putea participa 10 persoane din toată 
România, selectate în urma unui apel public, ce va fi lansat pe 1 august 2021. 

Transportul și cazarea participanților la București vor fi asigurate de organizatori.

Între 14-17 octombrie, în Pavilionul 32 al Goethe-Institut București din Calea Dorobați nr. 32, 
vor avea loc principalele evenimente Media Incubator, dar participanții vor avea ocazia să 
participe și la evenimente conexe.

 



Printre invitații de marcă ai evenimentului se numără Paula Herlo, jurnalist România, te iubesc, 
Alex Nedea, jurnalist Recorder, Diana Oncioiu, jurnalist Dela0.ro, Ramona Avramescu, jurnalist 
TVR, Răzvan Luțac, jurnalist Libertatea și Gazeta Sporturilor, Andreea Brașovean, jurnalist Digi24 
sau Medana Weident, jurnalist Deutsche Welle.

Jurnalismul politic, jurnalismul de investigație, relația cu sursele, documentarea subiectelor sau 
tehnicile de scriere sunt doar câteva dintre subiectele care vor fi abordate de invitați.
 
MEDIA INCUBATOR București este organizat de Goethe-Institut București și curatoriat de 
Alexandra Tănăsescu, redactor șef și fondatoarea platformei de jurnalism independent Cultura 
la dubă – www.culturaladuba.ro.
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