
Digital Society Podcast is a bilingual knowledge and information platform, developed at 
the Social Fabrics Research Lab at West University of Timisoara, focused on the impact, 
problems and opportunities digital media present to all of us. The project addresses a pressing 
need and a big civic gap: empowering citizens through science and digital technologies to 
contribute to positive social change. To accomplish this mission, the podcast has a unique 
format: it is bilingual, multi-national and adopts a glocal perspective on the promise and 
peril of digital media in our daily lives.

 Stories From A Natural Experiment
 

Culture & Tech

(00:01:34) UNTOLD Festival este cel mai mare festival de muzică electronică din   
  România
(00:01:35) Electric Castle Festival are loc anual la Castelul Baffny ce se află în jurul   
  orașului Cluj-Napoca
(00:01:40) BestMusic Live este o firmă de organizare de concerte live
(00:01:59) Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este cel mai mare și important  
  festival de teatru din România
(00:02:29)  TIFF Transilvania International Film Festival este primul festival de film din  
  România. A fost înființat în 2002 și are loc în fiecare an la Cluj-Napoca
(00:02:46) Cinema ARTA este un teatru vechi de o sută de ani din orașul Cluj-Napoca  
(00:10:37) ArtLink  este un mod nou de a experimenta arta prin realitate augmentată 
(00:10:52) Bogdan Topârceanu este artist, graphic designer și are un doctorat în arte   
  vizuale. Este pasionat de tehnologie, se ocupă de arta vizuală a proiectului 
  Artlink și este din București.  Este co-fondator al studioului SKHUE Creative 
  Studio și predă la clasele 0-4 din cadrul școlii Avenor College
(00:12:27)  ArtFactory reprezintă un Festival de Artă Contemporan ce își propune 
  convertirea zonelor industriale din România
(00:13:22)  Dragoș Silion a studiat la Facultatea de Informatică din Iași, a lucrat doi ani
  în alte tehnologii, dar s-a axat mai mult pe Realitatea Augmentată și Virtuală  
  în ultimii trei ani
(00:15:20)  Fine Acts este o organizație non-profit din Bulgaria al cărui scop este să 
  abordeze și să găsească soluții creative pentru diferite probleme din mediul 
  social
(00:16:07)  @artlink.app.2020 este o aplicație care răspunde nevoilor tinerilor artiști de a 
  expune și dificultatea de a pătrunde galeriile de artă
(00:27:49)  Diploma Festival este un festival dedicat absolvenților instituțiilor de artă 
  din toată România. Acesta presupune o expoziție a lucrărilor absolvenților 
  de artă și totodată o șansă de a stabili noi relații în mediul cultural. Ediția 
  din 2020 a avut loc în Combinatul Fondului Plastic
(00:33:35)  futuremakers este o competiție de business dedicată tinerilor interesați de 
  antreprenoriat și își propune să-i ajute pe aceștia să treacă de la idee la 
  acțiune. Future Youth Summit este un eveniment la care participă peste 100 
  de tineri pentru a găsi și împărtăși diverse soluții la provocările viitorului în 
  materie de educație, sănătate, drepturi ale omului etc
(00:34:46)  Bloc Zero organizație non-profit, pornește un program educațional  
  care îmbrățișează exprimarea liberă, implicarea civică și participarea directă 
  a elevilor la dezvoltarea procesului de învățare
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https://www.digitalsocietypodcast.com/
https://silviafierascu.wixsite.com/fablab?fbclid=IwAR34hNTuwPtGfnxvCsRZDFiuoxkHJSZVc0V7DEPFISIcwQZsRzetkJV1sg0
https://www.uvt.ro/ro/
https://untold.com/
https://electriccastle.ro/
http://www.bestmusic.ro/
https://www.sibfest.ro/
https://tiff.ro/
https://www.facebook.com/cinemaARTAcluj/
https://www.facebook.com/ArtLinkApp2020/
https://www.facebook.com/topirceanu.bogdan
https://www.facebook.com/pages/category/Advertising-Agency/SKHUE-Creative-Studio-112324673883621/
https://www.facebook.com/pages/category/Advertising-Agency/SKHUE-Creative-Studio-112324673883621/
https://www.facebook.com/ArtFactoryFest/
https://www.facebook.com/silion.dragos
https://fineacts.co/
https://linktr.ee/artlink.app.2020
https://diplomafestival.ro/
http://www.combinatulfonduluiplastic.ro/
http://futuremakers.ro/?fbclid=IwAR1TIoUwBMObtH3iB22BzlD9RW_4_hqXDhmpUhaWvVi5MPed21NCc1KVK1Q
https://future-summit.org/youth
https://bloczero.ro/


(00:35:47)  Oana Ghera este vicepreședintele organizației non-profit Bloc Zero și 
  director artistic la Bucharest International Experimental Film Festival 
  BIEFF. De-a lungul carierei sale a coordonat și s-a implicat în numeroase 
  proiecte de cinematografie
(00:36:00)  Kinoteca librărie digitală de filme documentare și resurse educaționale pe 
  diverse teme și categorii de interese
(00:37:48) One World Romania primul festival de film documentar din București și 
  unicul dedicat drepturilor omului din România a pornit în 2008 sub egida 
  festivalului cu același nume de la Praga, adus la București la inițiativa 
  Centrului Ceh
(00:38:16)  luna.doc timp de 6 ani, de la înființarea sa în 2014, festivalul luna.doc s-a 
  desfășurat în licee din zeci de orașe din țară, abordând subiecte de 
  actualitate în societate, de la drepturile copilului la ecologie, de la percepțiile 
  asupra vârstnicilor la drepturile femeilor
(00:41:16) Centrul Pentru Jurnalism Independent este o organizație non-
  guvernamentală activă de peste 25 de ani în protejarea democrației și a celor 
  care cred în valorile sale
(00:41:44)  Compas Cultural hub cultural online unde filmul, teatrul, literatura și artele 
  vizuale își dau întâlnire

[Music] Feelin Good by Kevin MacLeod 
Link:   https://incompetech.filmmusic.io/song/3744-feelin-good 
License:  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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https://www.facebook.com/opunct
https://www.facebook.com/bieff.romania
https://www.facebook.com/bieff.romania
http://kinoteca.bloczero.ro/
https://festival-oneworld.ro/l/ro/
http://kinoteca.bloczero.ro/lunadoc/
https://cji.ro/
https://compas-cultural.bloczero.ro/
https://incompetech.filmmusic.io/song/3744-feelin-good
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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