Comunicat de presã
Bucureşti , 1 octombrie 2012

« Premiul tânãrului jurnalist francofon» - ediţia 2012
Premiul « tânãrului jurnalist francofon» în România, ediţia 2012, a fost decernat:
Domnişoarei Rodica BULIGA pentru articolul său «Nourriture partagée, cultures mélangées :
Le dîner multiculturel, un mode de vie parmi les étudiants étrangers ».
Acesta i-a fost oferit, în prezenţa membrilor juriului, profesorilor şi studenţilor, cu ocazia
ceremoniei de deschidere a anului universitar organizatã de cãtre Facultatea de Jurnalism şi
Stiinţele Comunicãrii, în data de 1 octombrie 2012.
Juriul, prezidat de cãtre Doamna Fabienne REUTER, Sef al Delegaţiei Wallonie-Bruxelles la
Bucureşti a fost compus din:
- David Bongard, Seful Antenei OIF pe lângã ţãrile din Europa Centralã şi Orientalã (APECO)
la Bucureşti (România)
- Laurent Couderc, redactor şef al revistei francofone “Regard” şi “Petit journal.com“ (ediţia
electronicã) la Bucureşti
- Françoise Rousseau, Ataşat de cooperare pentru franceză, Director de curs, Institutul
francez din România,
- Daniela Roventa – Frumuşani, profesor la Facultatea de Jurnalism şi Stiinţele Comunicãrii
(FJSC) a Universitãţii din Bucureşti(România),
Membrii au considerat textul ca o « producţie scrisă care tratează multiculturalismul şi
diversitatea culturală, valori fundamentale ale Organizaţiei internaţionale a Francofoniei. »
Această a patra ediţie a fost organizată de către, Antena Organizaţiei internaţionale a
Francofoniei (OIF) pentru ţãrile din Europa Centralã şi Orientalã în partenerait cu Ambasada
Franţei, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Facultatea de Jurnalism şi Stiinţele Comunicării a
Universităţii din Bucureşti precum şi Lepetitjournal.com al Bucureştiului şi revista "Regard ".
Acest premiu, adresându-se oricărei persoane cu vârsta cuprinsã între 18 şi 25 de ani având
reşedinţa în România, are ca scop sã descopere şi sã încurajeze tinere talente jurnalistice
exprimându-se şi scriind in limba francezã. Inmânat la Bucureşti, premiul de anul acesta
constã în suma de 1500 RON. Fiecare participant va beneficia de un abonament anual la
revista REGARD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domnişoara Rodica BULIGA
Laureată a « Premiului tânăeului jurnalist francofon » - ediţia 2012 pentru articolul său:
Nourriture partagée, cultures mélangées : Le dîner multiculturel, un mode de vie parmi les
étudiants étrangers.
Născută la 13 septembrie 1988 în Ialomiţa (România), Rodica BULIGA şi-a făcut studiile la
Facultatea de Jurnalism şi Stiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti. Redactor şi
colaborator pentru media numerice, această licenţiată în Jurnalism şi-a completat studiile
printr-un sejur “Erasmus” la Universitatea Lumière Lyon 2 (Franţa) în 2011.

OIF numãrã 56 de State si guverne membre, şi 14 observatori.
Pentru mai multe informaţii despre Francofonie : www.francophonie.org
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