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Interviu cu Eugen CSASZAR, absolvent al programului de formare pentru
ocupaţia de reporter organizat în cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc –
Şansa pentru ocupare – JETOP”
Sesiunea 3-8 octombrie 2011

Eugen Csaszar a urmat cursul de reporter din cadrul proiectului „Jurnalism cetăţenesc Şansa pentru ocupare-JETOP” şi a obţinut certificatul care îi completează pregătirea cu
noua calificare.
Îşi doreşte să folosească informaţiile obţinute la cursul de reporter pentru o
colaborare ca fotoreporter, dar nu exclude nici o posibilă activitate ca fotograf freelancer.
A găsit la cursuri un colectiv unit, lectori de la care a primit informaţiile de care avea
nevoie şi a acumulat informaţii noi şi interesante, pe care speră să le poată folosit cât mai
curând.
Redăm integral interviul acordat de Eugen Csaszar în cadrul proiectului JETOP.
1) Descrieţi-ne pe scurt impresiile legate de participarea la cursul de iniţiere pentru
ocupaţia de reporter în cadrul proiectului Jurnalism cetăţenesc - Şansa pentru ocupare –
JETOP.
“Mi-au plăcut foarte mult cursurile, am acumulat cunoştinţe noi, le-am
aprofundat pe cele deja existente, colectivul a fost unit şi ne-am ajutat reciproc.
Lectorii au fost drăguţi şi ne-au dat informaţiile de care aveam nevoie, unele chiar în
plus. Mi-a plăcut formatul cursului şi modul de predare. Şi, nu în ultimul rând, mi-a
plăcut cum s-a desfăşurat examinarea. Examinatorii ne-au ascultat cu mare atenţie
atunci când ne-am prezentat proiectele.
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2) Cum credeţi că veţi folosi cunoştinţele dobândite la acest curs? Care este pasul
imediat următor pentru aplicarea acestor cunoştinţe?
“Sper să-mi găsesc în curând cel puţin un job part time în domeniu. Ideea mea
de reportaj se îndreaptă către fotoreportaj. Şi asta include atât realizarea fotografiilor,
cât şi comentarea lor. Ar mai fi o opţiune să-mi creez un blog bazat atât pe fotografie,
cât şi pe reportaj, pe care, cu ajutorul motoarelor de căutare, să-l fac cunoscut.”
3) Veţi opta pentru o activitate independentă sau pentru o colaborare?
“Opţiunile rămân deschise atât pentru colaborare, cât şi pentru o activitate
independentă. În general, sunt o persoană deschisă la nou şi la orice formă de
colaborare.”
4) Cunoştinţele acumulate au legatură cu specializarea dumneavoastră de bază şi le
veti putea folosi astfel sau le veţi pune în practică independent de această specializare?
“Voi pune în practică ce am învăţat la acest curs independent de specializarea
de bază, care nu are legătură cu mass-media.”
5) V-aţi gândit vreodată că veţi dobândi cunoştinţe de reporter? Cum v-aţi imaginat
activitatea de jurnalist şi în ce mod v-a influenţat percepţia participarea la cursul de reporter
din cadrul proiectului JETOP?
“Chiar şi înainte de a face cursurile, activitatea de reporter mi s-a părut foarte
puţin dificilă. Pentru a fi reporter este nevoie de atenţie, de observaţie şi de
obiectivism, iar pe mine niciodată nu m-au speriat aceste lucruri. Nici după ce am
făcut cursul de reporter nu mi s-a schimbat punctul de vedere. Dimpotrivă, mi-a
întărit convingerea că meseria de reporter este una frumoasă, cu multe satisfacţii
emoţionale. Satisfacţiile materiale depind de cât de mult te implici. Cred în continuare
că meseria de reporter este frumoasă şi îţi poate aduce satisfacţii.”

