Teodora Marin
Cumva, am știut dintotdeauna că vreau să fac televiziune. Poate a fost puterea
de a mă conecta cu oamenii și locurile, poate a fost „ochiul” pentru frumos, poate a
fost… să fie. Un lucru este cert: am avut privilegiul să fiu mulți ani redactor la TVR și
bucuria de a realiza emisiuni care au făcut o frumoasă carieră la postul public. Și sunt
în continuare un om de presă.
Am parcurs toate etapele profesionale, considerând că într-o meserie atât de
importantă pentru public cum este cea de om de televiziune nu ai voie să lași goluri
profesionale în urmă. Așadar, indiferent că am fost reporter, redactor, realizator și apoi
coordonator al echipei de filmare, ținuta pofesională și exigența, plus atenția la detalii
și la informarea corectă și completă a publicului au fost cuvintele de ordine. Așa au luat
naștere emisiuni ca „Prin Țara Zînelor”, serie de 20 de filme documentare (în echipă
am participat la realizarea a 75 de filme documentare), documentarul „Expediție în
necunoscut”, 20 de filme documentare sub titlul „Enigme în Carpați”, sute de interviuri
televizate reunite în emisiunea „Citește cu mine”, seria de emisiuni magazin „Practic tv”,
reportajele „Oameni ca noi”, dedicate persoanelor cu dizabilități sau seria de portrete
ale unor artiști români „ O zi cu...”. Am făcut parte din campania TVR „Deşteaptă-te,
române” și am realizat reportajele săptămânale „Descurcă-te singur”.
Atunci când am decis să-mi dau doctoratul în ordine publică și siguranță națională,
în mod firesc am abordat tot presa, în lucrarea „Social media – o nouă dimensiune
a raporturilor dintre securitatea societală și mass-media”. Sunt director general al
ziarului online ultima-oră.ro și redactor-șef adjunct al revistei „Cronica timpului”.
Anii de activitate în televiziune, documentările pentru lucrările și studiile pe care
le-am publicat mi-au consolidat credința că presa, în toate componentele ei, este un
univers indestructibil conectat la oameni, legând într-un tot unitar trecutul, prezentul
și perspectivele de viitor ale societății cu aportul major al comunicării profesioniste.

