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Medionalia 2017 

MEDIONALIA to warsztaty dziennikarskie dla studentów 

zaangażowanych w mediach oraz inspirujące spotkanie dla 

odbiorców mediów. Konferencja odbędzie się po raz siódmy. Pomysł 

ewoluuje, cieszy się dużym zainteresowaniem oraz zbiera dobre 

opinie. Konferencja odbędzie się na terenie Politechniki Gdańskiej 

i Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Bibliotece pod Żółwiem. Będzie 

składać się z warsztatów oraz z seminariów.  

Formuła konferencji jest otwarta i bezpłatna. 

Planowana liczba uczestników około 100 osób, a konferencja 

odbędzie się w dniach 24 – 26 marca 2017 r. 

 

Chaos medialny, który nas otacza nie sprzyja ani pracy w mediach, ani 
uzyskiwaniu rzetelnej informacji. A mówi się, że będzie tylko gorzej. 
My chcemy działać wbrew tym tendencjom! Medionalia 2017 
to konferencja dla tych, którzy rozpoczynają pracę w mediach i tych, 
którzy są ich odbiorcami. Chcemy pokazywać, że uczciwe 
dziennikarstwo jest możliwe i dziś, oraz uczyć, jak z natłoku informacji 
wybierać te sprawdzone. 



 

Biblioteka, Gdańsk 

24 marca 2017 r. 

Spotkanie z reportażystami 

Dziennikarze śledczy opowiedzą o swoich doświadczeniach w zbieraniu materiałów. 

 

 

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk 

25 marca 2017 r. 

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk 

26 marca 2017 r. 
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DEBATA  

Media zaangażowane - czy nadszedł ich złoty wiek? 

WARSZTATY 

- Komunikacja w sieci i poszukiwanie informacji 

- Dziennikarstwo internetowe (jak robić swoje media?) 

- Jak rozpocząć blogowanie? – dodatkowo elementy wordpressa. 

- Podstawowe narzędzia dziennikarza (przydatne aplikacje, przydatne serwisy) 

- Warsztat fotograficzny, Warsztat radiowy, Warsztat TV 

- Warsztat pisarski (Jak pisać, by inni chcieli nas czytać?) 

SEMINARIA 

Dziennikarstwo śledcze – warsztat dziennikarza śledczego 

Patrzeć inaczej - warsztat fotoreportera 

W poszukiwaniu newsa – warsztat radiowca 

Zapisy od 7 marca, szczegóły na stronie medionalia.pl 



 

 

Medionalia 2016 4 

Jedna z pierwszych edycji 

Seminaria 

Warsztaty 
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Debaty problemowe 
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Współorganizatorzy: 

    Zapraszamy na Medionalia do Gdańska! 

 

 

 



 

 

ANNA GÓRECKA 

e-mail: aniu.gorecka@gmail.com 

nr tel. komórkowego: 880-001-840 


