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De vorbă cu cititorii şi colaboratorii noştri
● Dragomir Ciobanu (Jimbolia): Vă mulţumesc
pentru materialele trimise. După cum vedeţi, le-am şi
folosit în acest număr triplu al BIP, cu câteva
rearanjări de fraze, necesare din punct de vedere
redacţional. Vă aştept şi cu alte colaborări din sfera
de interes a publicaţiei noastre. Totodată, vă felicit
pentru cartea intitulată Două decenii de jurnalism în
Jimbolia, pe care sperăm să ne-o trimiteţi şi nouă,
ca să putem să-i facem o prezentare în revistă.
● Iulian Boldea (Tg. Mureş): Îmi pare rău, dar nici
anul acesta nu am putut veni la Conferin a ştiin ifică
interna ională “Globalizare, dialog intercultural şi
identitate na ională” (Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity), din 28-29 mai a.c. Vă
felicit însă pentru activitatea multiplă şi neobosită pe
care o desfăşuraţi, pentru energia şi entuziasmul de
care dispuneţi.Bune interviurile din România literară.
● Ion Soare (Rm.Vâlcea): Mulţumesc de urări, voi
analiza sugestiile tale. Aştept mediatizarea promisă
a Buletinului în paginile revistei tale Forum V.
● Mona Crasnoşanu (Jimbolia): Nu am ştiut care e
statutul dv. în cadrul Muzeului. Oricum vă mulţumim
pentru informaţiile transmise. Unele dintre ele le vom
folosi, prelucrându-le şi publicându-le în acest număr
triplu al BIP. Despre programul Simpozionului
“Contribu ii la istoria presei din Banat. Repere
jimboliene” ne-a scris şi Vali Corduneanu, dar şi
dl.Dragomir Ciobanu. Dv. i-aţi dat adresa noastră?
● Viorel Frîncu (Buzău): Am primit invitaţia pentru a
participa la lansarea volumului tău Drăgaica. Târgul
dintre ări, apărut la Editgraph, Buzău, anul acesta.
Din păcate ne-a fost imposibil să venim. Îţi mulţumim
însă pentru varianta on-line a cărţii. Citim deja la ea
“cu creionul pe hârtie”, iar în numărul următor al BIP,
din septembrie, vom face o prezentare cum se
cuvine.Aştept încă articolul promis despre publicaţiile
“homemade”, acele reviste de autor care încearcă şi
uneori reuşesc să polarizeze în jurul lor chiar
personalităţi recunoscute la nivel naţional. Am primit
şi apreciem grafica şi conţinutul de la Întrezăriri (nr.9,
aprilie 2015), “revista sătească de ştiinţă şi cultură”
scrisă şi editată de Gh.Postelnicu, din Pârscov, care
e prozator şi istoric literar, membru al USR.
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● Ion Voncu (Brăila): Unde mai eşti? Ce faci? Dă un
semn de viaţă, nu te lăsa copleşit de griji.
● Tudor Nedelcea (Craiova): Am primit materialul
despre “Festivalul Adrian Păunescu” (ediţia a III-a) din
Bănie şi vă mulţumim. Publicăm extrase din el la
rubrica “Evenimente”, căci el excedează profilului
revistei noastre. Având însă în vedere statura
impresionantă a gazetarului Păunescu, cel care a scris
cu curaj şi dăruire despre suferinţele oamenilor simpli
ai acestei ţări, ca şi despre realizările unor români de
excepţie (medici, ingineri, profesori, inventatori etc.),
cel care a condus cu pricepere şi inventivitate două
reviste mari ale vremii, Luceafărul şi Flacăra – ne
întrebăm: “Când se va organiza un Simpozion special
dedicat lui Adrian Păunescu, ziaristul?”
● Ion N. Oprea (Iaşi): Mulţumim pentru cărţile trimise.
În biblioteca noastră am găsit alte vreo patru lucrări de
istoria presei date de dv. cu autograf. Ne lipsesc,
totuşi, şi nu ştiu de unde să le procur, pentru că pe
Okazii.ro nu sunt la vânzare, următoarele titluri: Vaslui
– Capitala “ ării de Jos” în presa vremii. 1875-2005,
Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2005; Dorohoi – Capitala “ ării
de Sus” în presa vremii. 1874-2006, Ed. Production,
2007; Huşul în presa vremii – de la Melchisedec până
în zilele noastre. 1869-2006, Ed. Production, 2007;
Bârladul în presa vremurilor. De la revista “Păreri” la
ziarul “Steagul roşu”. 1932-1949, Ed. PIM, Iaşi, 2007.
Aşteptăm, totodată, un articol de la dv. despre apariţia
ziarului judeţean Vremea nouă la Vaslui, în 1968, ca şi
despre evoluţia sa până în 1989, când a dispărut.
După cum aşteptăm articole şi despre alte publicaţii pe
care le-aţi răsfoit şi studiat la BCU Iaşi.
Către Cititori !
Vă aşteptăm gândurile, opiniile, sugestiile, criticile şi colaborările cu cea mai mare
dragoste. Fi i alături de noi! Fiecare informa ie
despre trecutul publica iilor sau ziariştilor, al
radio TV sau tipografiilor constituie încă un
grăunte uriaş pus la temelia Istoriei Presei.
NU UITA I: Ne pute i citi zilnic şi pe două
din site-urile atât de binecunoscute de pe net:
culturaarsmundi.ro şi digital-library.ulbsibiu.ro.

Ziarul Lumina a împlinit la 7 februarie
a.c. zece ani de apariţie neîntreruptă. Cu acest
prilej la Catedrala Patriarhală a avut loc o slujbă
de Te Deum, săvârşită de Preasfinţitul Părinte
Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal,
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din
redacţia centrală şi redacţiile regionale ale
publicaţiei sărbătorite.
A urmat primirea angajaţilor Lumina de
către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în
Salonul Sfinţilor Români din Reşedinţa
Patriarhală, care i-a felicitat şi le-a adresat un
cuvânt de binecuvântare, intitulat “Primul
deceniu de cotidian creştin în România (20052015)”. Cu acest prilej, părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, directorul general al
publicaţiilor Lumina, a primit din mâna
Preafericirii Sale Diploma de onoare a Centrului
de Presă Basilica acordată cotidianului
aniversat.
Acesta este singurul periodic ortodox
din lume care apare zilnic, atât în ediţie
naţională, cât şi în ediţii regionale realizate cu
sprijinul centrelor metropolitane din Moldova,
Transilvania, Oltenia şi Banat. Apărut din
iniţiativa Preafericitului Daniel la 7 februarie
2005, pe vremea păstoririi sale ca Mitropolit al
Moldovei şi Bucovinei, primul număr al ziarului
i-a fost prezentat în aceeaşi zi vrednicului de
pomenire Patriarhul Teoctist Arăpaşu, chiar în
ziua în care împlinea 90 de ani.
Cele 3000 de numere editate până acum,
într-un tiraj asemănător cu cel al cotidianelor
importante din ţara noastră, au oferit cititorilor
articole de actualitate religioasă, interviuri şi
reportaje realizate la parohii şi mănăstiri, pagini

Române, evocări prin scris şi imagini a chipurilor
sfinţilor din sinaxar, ca şi ale unor teologi de seamă,
precum şi articole diverse care privesc viaţa socială.
Sunt publicate, de asemenea, articole pe teme de
educaţie, sănătate, cultură,patrimoniu natural şi spiritual.
“Astfel, spunea Prefericitul Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, se realizeză un ziar echilibrat, care îi ajută pe tineri să înţeleagă că prezentul lor
se sprijină şi pe jertfelnicia generaţiilor anterioare simbolizate de crucile din cimitir, unde odihnesc părinţii,
bunicii şi străbunicii multor români de azi”.
Ziarul Lumina editează mai multe suplimente lunare, ultimul apărut se cheamă Lumina Educaţiei şi îşi
propune “să ofere cititorilor mărturii vii şi edificatoare
ale preoţilor, profesorilor de religie, părinţilor şi copiilor
care îşi desfăşoară activitatea cotidiană sub auspiciile
trinomului Biserică-Şcoală-Familie”.
Ziarul Lumina editează şi săptămânalul
Lumina de Duminică.

din istoria creştinismului,dar şi a ortodoxiei

Prelucrare după articolele publicate în Vestitorul Ortodoxiei, nr.1-2 (499-500) ianuarie-februarie 2015

Anunţul Telefonic - Ziarul cu 5.000.000 de autori
(Preluare din ziarul Gândul, 11 iunie 2015)

Radu Popescu
fondator
O provocare. În perioada comunistă a Bucureştiului, ca să publici un anunţ aveai de ales între
două ziare: România Liberă sau Informaţia Bucureştiului.
Numărul de pagini dedicate acestei rubrici era limitat, statul la coadă era inevitabil, iar anunţurile
erau cenzurate.
Nu prea aveai ce să vinzi, deci nici ce să cumperi. Doar rubrica “Decese” era asigurată zilnic, în
mod natural.
Primul număr din Anunţul Telefonic a apărut pe 7 iunie 1990 şi a optat de la bun început să fie
ziarul ...celor vii. Ca dovadă, unul din anunţurile de început: “Schimb loc de veci, contra televizor color”.
Ideea ziarului de a publica anunţuri preluate telefonic non-stop a prins foarte repede. Era o
schimbare “revoluţionară”: pragmatism şi libertate.
Oraşul fusese din timp avizat, prin zeci de mii de afişe, de viitoarea lansare, de sistemul de
funcţionare şi, evident, de numerele de telefon care preluau anunţuri.
În componenţa redacţiei, la acea vreme, au fost oameni cu idei multe şi inspirate (Eugen
Andreescu, Make, Eugen Nastasel ş.a.).
La ora 11:00 ediţia online. Dacă până în 1996, ediţia tipărită era citită preponderent în Bucureşti,
avantajele internetului ne-au convins să publicăm replica ziarului tipărit şi în formă online
(www.anunţul.ro). Scăderea tirajului a fost compensată de mărirea spectaculoasă a numărului de cititori
nu numai din România, ci şi de pretutindeni.
Anunţul Telefonic are astăzi 1.000.000 de cititori unici lunar.
Anunţul ca formă de publicitate a existat dintotdeauna. A face cunoscut, a încunoştinţa, a vesti, a
da de ştire.
Azi: prin televiziune, internet, telefon, o comunicare liberă şi fără frontiere.
Fiecare anunţ are un autor anonim, “un scriitor de anunţuri “, care, în 15 cuvinte, îşi construieşte
(mai inspirat sau nu) mesajul pe care vrea să îl facă public.
Anunţul Telefonic face posibil ca, din cele câteva milioane de anunţuri publicate timp de un sfert
de secol, să se reconstituie o istorie reală a unei epoci.
Există vreo reţetă a rezistenţei ? Dintre multele firme înfiinţate în anul 1990, au rămas în
funcţiune până în prezent doar 20 (cf. Ziarul Financiar din 27 aprilie 2015).
Anunţul Telefonic este un brand românesc cu o vechime de 25 ani. A avut şi are ca provocări
cerinţele clienţilor şi apariţia concurenţei (care, presupunem, luptă loial).
- În cei 25 de ani, peste 3.200 de ediţii au
fost tipărite şi difuzate la timp, fără excepţie.
- Taxele şi impozitele achitate complet şi
punctual.
- Inovaţii, îmbunătăţiri continue, decizii
rapide şi intuirea viitorului.
- O echipă de oameni capabili şi devotaţi
ziarului.
- Fără culoare politică.
Clienţii pot trăi fără noi, dar noi fără clienţi, nu.
Deci ei sunt singurii capabili să ne judece.

“Anunţurile publicitare sunt partea cea mai
sinceră dintr-un ziar” (Thomas Jefferson)
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Această publicaţie inedită pentru peisajul presei româneşti a apărut, absolut întâmplător, în timpul
zilelor fierbinţi ale Mineriadei care a pus capăt fenomenului „Piaţa Universităţii”. Lumea era zguduită de
bestialităţile pe care minerii chemaţi de preşedintele de atunci al ţării le făceau împotriva manifestanţilor
din Piaţă, a politicienilor din Opoziţie şi, mai ales, împotriva populaţiei civile şi a studenţilor din
Bucureşti. Părea că nu mai avea ochi şi pentru alte lucruri din cotidianul obişnuit, cum erau activităţile de
rutină zilnice, precum căutarea unui loc de muncă, vânzarea şi cumpărarea unor obiecte absolut necesare
traiului familial, închirierea unei camere etc.
Şi totuşi editarea unui săptămânal dedicat exclusiv anunţurilor de mică publicitate, aşa cum
apăreau ele doar în paginile speciale ale ziarelor România Liberă şi Informaţia Bucureştiului, a fost nu
doar un eveniment publicistic inedit, spectaculos, ci şi unul social. Cetăţeanul de pe stradă avea acum la
dispoziţie un spaţiu alocat anume numai trebuinţelor sale curente de informare în ceea ce priveşte
oportunităţile de mici afaceri, vânzări-cumpărări, găsirea unor servicii în funcţie de pregătirea proprie,
vânzarea, închirierea şi schimbul de locuinţe, decesul unor persoane etc.
Noutatea acestui tip de publicaţie nu era doar exclusivitatea ei pentru anunţurile de mică
publicitate, ci şi faptul că aceste anunţuri se puteau face acum non-stop, prin telefon, în formularea
propusă chiar de autorii anunţurilor.
În anul de graţie 1990 încă nu apăruseră avantajele Internetului, iar anunţurile tipărite au devenit
rapid un mijloc predilect de informare. Eu însumi am apelat cu multă nădejde şi încredere la această
publicaţie, timp de câţiva ani, căutând în ea tot felul de informaţii. Am şi acum colecţia aproape completă
din 1990 până prin 1995.
Am citit Anunţul telefonic şi mai târziu, până astăzi, dar mai rar, ca pe un „roman despre nevoile
oamenilor”, despre speranţele şi aşteptările acestora. Am sunat la zeci de numere de telefon, fie pentru o
carte, pentru un meşter electrician, pentru o cameră de închiriat…
Ziarul acesta de mică publicitate este şi astăzi „colacul de salvare” al multora dintre noi.(C.Poenaru)
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Ion Felea – un mare ziarist şi istoric al presei
„Neglijat” de cercetătorii actuali ai trecutului nostru jurnalistic, Ion Felea rămâne totuşi un mare
ziarist, afirmat îndeosebi în presa socialistă şi sindical-muncitorească. A fost unul dintre întemeietorii
Uniunii Ziariştilor Profesionişti, în 1919, iar după 1944 - secretar de redacţie la revista Presa noastră a noii
Uniuni a Ziariştilor din România. A publicat numeroase articole şi studii de istoria presei, inclusiv în
lucrarea Presa muncitoreasca şi socialistă din România, după cum notează Marian Petcu în Istoria
Jurnalismului din România în date (Ed.Polirom, Iaşi, 2012), universitarul bucureştean fiind aproape
singurul care îl mai aminteşte pe fostul zeţar şi ziarist socialist.
Ion Felea s-a născut la Paşcani, la 28 ianuarie 1900 şi s-a stins din viaţă la Bucureşti, la 22 martie
1989. A fost mai întâi tipograf la ziarul Arena din Iaşi, apoi zeţar, din 1919, la Imprimeria Socec din
Bucureşti, unde se stabileşte. Începe să publice la Socialismul, organul partidului Socialist şi al Uniunii
Sindicale, precum şi la Munca grafică, organul oficial al Sindicatului Artelor Grafice. Activismul său militant
îl va duce spre stânga comunistă, iar aderarea sa la un grup cu ideologie asemănătoare pune Siguranţa
pe urmele sale, este arestat şi întemniţat la Jilava până în 1922.
Va
colabora
la
publicaţiile antifasciste ale vremii
– Proletarul şi Cuvântul liber –
alături de alţi colegi de idei. Va
semna şi cu pseudonime: Ion
Delamolda în Dreptatea şi I.
Feller în Gutenberg (1924),
organul Sindicatului “Gutenberg”
al lucrătorilor şi lucrătoarelor
de arte grafice.
Îndelungata
sa
activitate în mişcarea şi presa
muncitorească
şi
socialdemocrată interbelică îi asigură
intrarea
după
1945
în
comitetele de redacţie ale mai
multor publicaţi politice şi
cultural-ştiinţifice.
Este numit mai întâi
secretar
de
redacţie
la
Libertatea, organ central al
PSDR, fondat de Constantin
Titel-Petrescu, la care va
ajunge apoi redactor şef. În 1949
ziarul îşi încetează activitatea
din motive politice, dar va
continua
ca
organ
al
Comitetului Organizaţiei PMR
Bucureşti sub numele de
Viaţa
Capitalei,
viitoarea
Informaţia Bucureştiului. Ion
Felea nu mai lucrează însă aici,
ci este numit redactor şef la
nou apăruta revistă Ştiinţă şi
cultură, editată de Societatea
pentru Răspândirea Ştiinţei şi
Culturii (SRSC).
Din 1956 devine cercetător ştiinţific şi colaborator al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice
de pe lângă CC al PCR, perioadă în care elaborează, singur sau împreună cu alţii, mai multe lucrări
documentare despre istoria PCR şi a militanţilor săi mai importanţi, concepe şi tipăreşte mai multe broşuri
de popularizare a unor “eroi ai clasei muncitoare”, antologhează şi îngrijeşte scrierile unor personalităşţi
socialiste precum dr. Ştefan Stâncă sau dr. Leon Ghelerter.
În 1956 este numit secretar de redacţie la revista Presa noastră, editată de nou înfiinţata Uniune a
Ziariştilor din România, continuatoare cumva a Uniunii Ziariştilor Profesionişti al cărei fondator a fost în
1919, iar Ion Felea lucrează aici până în 1967. Acum începe să publice, în diverse publicaţii ştiinţifice ale
vremii, numeroase articole despre istoricul presei muncitoreşti şi socialiste, informaţiile furnizate de el fiind
utilizate în Publicaţiile periodice româneşti, tom.II (din 1969) şi III (din 1987), editate sub egida Academiei
Române, unde este trecut la bibliografie.
Studiile sale de istoria presei asupra unor publicaţii nu se bazează numai pe consultarea acestora
în biblioteci, ci şi pe multe aduceri aminte, evocări ale unor redacţii şi gazetari pe care i-a cunoscut bine în
lunga sa activitate de prolific colaborator la numeroase gazete muncitoreşti şi socialiste, social-democrate,
antifasciste din perioada interbelică. Aceste studii sunt tipărite în Anale de istorie (despre revista
Contemporanul, în 1956), Revue Roumaine d’Histoire, Analele Institutului de Istorie PMR (despre
Calendarul muncii pe anul 1921, în 1961), Studii (despre România muncitoare), Magazin istoric (despre
ziarul Munca, în 1968, sau despre Fraţii Bacalbaşa, în 1976), precum şi în Presa noastră – despre Viitorul
social, Revista socială, gazeta 1 Mai, România muncitoare şi Jos despotismul, număr special al acestei
reviste scos cu prilejul revoluţiei ruse din 1905.
În 1970, la împlinirea a 70 de ani, este decorat cu Ordinul “Steaua RSR”, clasa a II-a.
Este coautor la Presa muncitorească şi socialistă din România, publicată între 1964-1978 în şapte
volume masive, ca şi la Presa comunistă şi a organizaţiilor de masă create şi conduse de PCR (1978).
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VEŞTI DE LA MUZEUL PRE“EI “EVER BOCU DIN JIMBOLIA
Două decenii de jurnalism în limba română

Anul acesta, la 2 februarie, s-au împlinit 20 de ani de la apariţia
primului săptămânal în limba română - Observator de Jimbolia, demn
continuator al tradiţiilor de presă locală zămislite de înaintaşi încă de la
sfârşitul secolului al XIX-lea. Evenimentul jubiliar a fost aniversat la
Zilele Jimboliene, cu care prilej a fost tipărit şi volumul Două decenii de
jurnalism în Jimbolia (autori Dragomir Ciobanu şi Marian Rotaru)
prefaţat de prof. univ. dr. Marcel Tolcea.
Cartea reprezintă o importantă contribuţie la istoria presei
locale, fiind un valoros instrument la îndemâna cercetătorilor, dar şi un
mijloc preţios de informare pentru marele public dornic să cunoască
istoria contemporană a Jimboliei. În economia acestei lucrări, care
cuprinde 13 capitole bogat ilustrate, un loc aparte îl ocupă cel privitor la
prezenţa poetului, traducătorului şi publicistului Petre Stoica în presa
jimboliană. Volumul jubiliar constituie şi un omagiu adus zecilor de
redactori şi sutelor de colaboratori, care prin efortul, dârzenia, spiritul
de sacrificiu, dăruite cu generozitate publicaţiilor de opinie şi informare,
au determinat implicarea eficientă a acestora în viaţa politică,
economică şi social-culturală a comunităţii. (Dragomir Ciobanu)

Dublă lansarei de carte

Daniel Vighi și Viorel Marineasa au fost miercuri, 25 iunie a.c., la Jimbolia pentru a prezenta două
din cărțile scrise de domniile lor. E vorba de Istoria din cutia de pantofi şi, respectiv, Înainte şi după
războiul rece. Evenimentul a avut loc la Muzeul Presei „Sever Bocu” și reprezintă unul dintre primii pași
făcuți în direcția unei colaborări de durată între aceste două personalități și instituția de cultură din
Jimbolia. (Doina Crasnoşanu)

Simpozion la Muzeul presei „Sever Bocu“

Cu prilejul Zilelor jimboliene, la Muzeul presei din Jimbolia,
iniţiat şi fondat în 2007 de cunoscutul poet şi traducător Petre Stoica, a
avut loc un simpozion bilingv (română şi germană) organizat de
Primăria oraşului Jimbolia şi Asociaţia Şvabilor Jimbolieni din
Germania, intitulat „Contribuţii la istoria presei din Banat. Repere
jimboliene“. La evenimentul din ziua de 24 iulie 2015 au participat cu
referate şi alocuţiuni cadre didactice de la Universitatea de Vest din
Timişoara, precum şi invitaţi din Germania.
Se ştie că, pe lângă periodicele românești, muzeul
colecţionează de asemenea ziare și reviste bănățene apărute în alte
limbi din regiune. Astfel muzeul reprezintă Banatul ca un spațiu
cultural cu mai multe etnii – români, germani, maghiari, sârbi ş.a.
Au prezentat referate: dr. Viorel Marineasa (Timişoara) –
“Danubio – Claudio Magris și cultura Banatului”, Dr. Walter Engel
(Düsseldorf) – “Revista
Romänische Revue
(1885-1894), o
publicație a românilor din Banat și Transilvania pentru spațiul de
cultură germană”, prof. dr. Marcel Tolcea (Timișoara) – „Personalităţi
din Jimbolia : Petre Stoica şi Marc Mihail Avramescu”, Hans Vastag
(Stuttgart) – „Publicistica din Jimbolia - un important izvor pentru
istoriografia locală”.
Concepția simpozionului a apaţinut prof. dr. Cornel
Ungureanu și dr. Walter Engel.
Cu acest prilej, la Muzeul Presei a putut fi vizitată expoziția
“Presa locală în universul spiritual al Jimboliei.”
(Vali Corduneanu, Mona Crasnoşanu, Dragomir Ciobanu)

7

Casa de Retrageri şi
Pensiuni a Ziariştilor
1920-1949
●ARHIVELE NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE ●
Arhivele Naţionale – Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale - Biroul Arhive Administrative şi
Culturale deţine sub numărul de inventar 3377 un fond bogat de documente privind Casa de Retrageri şi
Pensiuni a Ziariştilor din perioada 1920-1949. În acest fond se găsesc numeroase documente care au
aparţinut unor ziarişti din perioada arhivată, precum adrese oficiale, fotografii, dovezi, declaraţii, extrase
de acte de stare civilă, încheieri judecătoreşti, referate, adeverinţe etc. Pentru cei care doresc să studieze
acest Fond, vă prezentăm Prefaţa acestuia, alcătuită de către unitatea arhivistică deţinătoare.
***
“Iniţiativa înfiinţării unei societăţi a ziariştilor şi a unei case de ajutor pentru ziariştii retraşi din
activitate a aparţinut unui grup de profesionişti, în anul 1882, printre care se aflau Mihai Eminescu, Barbu
Delavrancea, Mina Minovici.
Asociaţia a funcţionat, cu întreruperi, până în anul 1919, când, în atmosfera plină de patriotism
care domnea în ţară după încheierea Primului Război Mondial şi, mai ales, după istoricul moment al Marii
Uniri petrecut la Alba Iulia la 1 decembrie 1918, cincizeci de ziarişti foarte tineri din Bucureşti au luat
iniţiativa constituirii Uniunii Ziariştilor Profesionişti (UZP), organizaţie menită să grupeze gazetarii din toate
regiunile istorice. Esenţa acestui deziderat o constituia profesionalizarea creaţiei publicistice de mare
ţinută, la nivel occidental. La 11 ianuarie 1919 a avut loc adunarea generală de constituire a Uniunii, odată
cu adoptarea statutului şi a alegerii conducerii acesteia. Printre participanţi se numărau Victor Iamandi,
Eugen Filotti şi George Macovescu-viitori miniştri, apoi Nicolae Batzaria, Ion Minulescu, Ion Pas, Cezar
Petrescu, Constantin Papacostea, Samson Abramovici, Brunea Fox, Dinu Dumbrava, Ion Felea, Mircea
Grigorescu, I.G.Peltz, Nicolae Pora, Jean Vulpescu şi Pamfil Şeicaru - care vor deveni peste ani
personalităţi ale gazetăriei româneşti. Preşedintele ales a fost publicistului Heinric St. Streitman. La
acelaşi congres de constituire a fost ales secretar general Vasile Canarache, licenţiat în istorie, redactor al
ziarului Adevărul.
Statutele au fost modificate de adunările generale consecutive din martie 1921. Tot atunci au fost
consfinţite regulile organizatorice, inclusiv aceea de a primi în UZP numai ziarişti cu studii cel puţin liceale
şi care trăiau din salariul primit de la o publicaţie de cel puţin trei ani. Printre principiile statutare
fundamentale se aflau: sprijinirea intereselor ziariştilor profesionişti, îmbunătăţirea stării lor materiale,
acordarea de pensii suplimentare la bătrâneţe, apărarea prestigiului şi demnităţii membrilor,
reglementarea raporturilor de muncă, inclusiv instituirea postului de director sau redactor sef în mod
obligatoriu, ocupat de un ziarist profesionist, impus patronilor de presă, constituirea de cercuri
profesionale şi a unui „atelier de creaţie publicistică”.
Uniunea îşi mai propunea să editeze o revistă profesională şi să înfiinţeze o şcoală de ziaristică.
Un punct major îl constituia extinderea Uniunii în întreaga ţară prin filiale locale. În 1922, UZP a putut sa
convoace primul Congres al presei române la Bucureşti, cu care prilej au fost evocate succesele obţinute
de Uniune, respectiv: încheierea contractelor de muncă pentru ziariştii profesionişti, dreptul la preaviz
plătit la încetarea apariţiei publicaţiei, acordarea repausului duminical şi a concediului de odihnă plătit.
Uniunea a realizat schimburi de valori profesionale, inclusiv prin afilierea la Federaţia Internaţională a
Ziariştilor cu sediul la Paris, a participat la congresele şi acţiunile acesteia, a instituit o Comisie de etică
care avea ca scop supravegherea severă a recrutării personalului din presă. Comisia era învestită cu
puterea declanşării acţiunilor de eliminare a acelor ziarişti care, prin conduita lor, compromiteau prestigiul
breslei.
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La Congresul din 1923, desfăşurat la Cluj, au fost stabilite câteva reguli organizatorice noi printre
care: lărgirea cadrului Uniunii prin primirea ca membri a redactorilor din agenţiile de presă, graficienilor şi
fotoreporterilor, crearea unei case de ajutor, înfiinţarea unui tribunal de onoare pentru rezolvarea
incidentelor dintre ziarişti, patroni sau persoane particulare, organizarea unor aşezăminte menite să
sporească cultura profesională şi generală a membrilor, acordarea de premii pentru cele mai bune creaţii
ziaristice.
În 1931 a avut loc un nou Congres la Bucureşti, în plină criză economică şi politică, unde a fost
salutată înfiinţarea Casei de Retragere şi Pensiuni a Ziariştilor, organizată prin lege specială, promulgată
prin Decretul nr. 2474 din 7 iulie 1930. Casa a funcţionat pe lângă Casa Centrală a Asigurărilor Sociale
din cadrul Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale. Prin această lege, modificată în 1935,
ziariştii, membri ai casei de pensii, cât şi patronii lor erau obligaţi să contribuie cu diverse cote la
strângerea unui fond suplimentar de alimentare a bugetului general. Scopul instituţiei a fost de a acorda
ziariştilor profesionişti, membri ai Casei, pensii de retragere şi de invaliditate, precum şi pensii pentru
văduvele şi orfanii minori ai membrilor decedaţi. Asigurarea era obligatorie pentru ziariştii care activau în
presa cotidiană şi facultativă pentru cei din publicaţiile săptămânale.
Anul 1935 a fost marcat de congresul ţinut la Oradea, unde s-a anunţat evenimentul mult dorit de
ziarişti - crearea unui învăţământ superior de practică şi teorie a presei. Prima catedră a fost inaugurată la
Universitatea din Bucureşti, punctul de plecare a viitoarei Facultăţi de ziaristică. Congresul de la Oradea a
fost ultimul din perioada interbelică, deoarece la 30 decembrie 1937 regimul dictatorial al regelui Carol al
II-lea a suprimat o mulţime de ziare şi reviste, printre care Adevărul, Dimineaţa şi Lupta. Un an mai târziu
au fost interzise partidele politice şi sindicatele, acestea fiind reunite forţat în Frontul Renaşterii Naţionale.
Organizaţiile profesionale şi sindicatele ziariştilor au fost transformate în corporaţii de breaslă. Singurele
care s-au menţinut au fost UZP şi Asociaţia Generală a Presei Române care erau membre ale FIZ (Paris).
În 1943, deşi UZP era practic inactivă încă din 1938, refuzând să elimine din rândurile sale
redactorii ce lucraseră în publicaţii de stânga sau de origine evreiască, guvernul antonescian a suspendat
organizaţia prin decret, fără însă a o desfiinţa. La începutul anului 1944, guvernul Antonescu a creat aşa
numitul Colegiu sau Consiliu al Ziariştilor, menit să „epureze” presa de redactorii care nu puteau proba
prin acte că „sunt de origine română neîndoielnică sau se trag din părinţi creştini de origine etnică
neiudaică”, iar cei căsătoriţi trebuiau să facă dovada similară pentru soţ sau soţie. După Actul de la 23
August 1944, în februarie 1945, câţiva ziarişti, printre care George Macovescu, George Ivaşcu, Dante
Danciulescu, Ion Felea, Gheorghe Dinu, Mihnea Gheorghiu, Leon Sărăţeanu, majoritatea provenind din
redacţia ziarului România Liberă care apărea ilegal din 1942, reuniţi în casa profesorului Alexandru Graur
din strada Plantelor, au pus la cale reactivarea UZP. Tot ce au reuşit atunci a fost constituirea unei grupări
denumită „Ziariştii Asociaţi”, care nu a primit însă aprobarea de a funcţiona ca asociaţie profesională,
iniţiatorii mulţumindu-se cu statutul de societate comercială. Aceasta a editat două ziare Momentul şi
Cotidianul cu capital privat, care au apărut până în 1947, când au fost suprimate. Deşi apăreau în regim
privat, guvernul Petru Groza, dominat de comunişti, le-a impus un comitet de redacţie condus de Grigore
Preoteasa, la fel ca la Universul, unde comitetul de redacţie era condus de Ana Pauker, şi la Adevărul,
Leonte Răutu. Aceste comitete de redacţie aveau, în secret, rolul de a face să dispară marile cotidiane de
tradiţie, acţiune care a şi reuşit, Adevărul încetându-şi apariţia în 1951, iar Universul în 1953.
După reorganizarea Casei şi schimbarea denumirii în Casa de Asigurare a Ziariştilor, în baza
prevederilor Legii nr. 569 din 16 iulie 1946, devenea obligatorie asigurarea ziariştilor din presa cotidiană şi
săptămânală.
În anul 1948 au avut loc mai multe modificări ale legii, înfiinţându-se o Comisie pentru încadrarea
pensionarilor CAZ în noile case de pensionare.
În anul 1955, UZP a fost reactivată. Un an mai târziu, unul dintre dezideratele majore ale Uniunii,
acela de a avea o publicaţie proprie cu caracter profesional, s-a împlinit, fiind editată revista Presa
Noastră. Primul număr a fost redactat de Ion Felea, participant la constituirea UZP din 1919, şi Gheorghe
Brătescu, devenit ulterior redactor şef al publicaţiei respective cu nume schimbat în Presa Panoramic. Tot
ce se publica în revista menţionată provenea de la colaboratori, revista fiind o tribună profesională.
Uniunea Ziariştilor Profesionişti a avut ca prim preşedinte, după 1955, pe publicistul Nestor Ignat,
decan al Facultăţii de Ziaristică din Bucureşti. Aceasta organizaţie de creaţie profesională a fost
cunoscută sub numele de Uniunea Ziariştilor până în 1990, când a revenit la vechiul nume, UZP.
Fondul Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor conţine o cantitate de cca 0,20 m.l., respectiv,
41 de unităţi arhivistice. Dosarele au fost ordonate conform criteriului alfabetic. Genurile de documente
sunt reprezentate de: cereri, acte de stare civilă, memorii de activitate, chitanţe, certificate. Regăsim
informaţii referitoare la personalităţi ale culturii române care s-au remarcat şi în domeniul presei, dintre
care amintim pe Camil Petrescu şi Dumitru S. Panaitescu (Perpessicius).
Prelucrarea fondului a fost efectuată de arhivistul Ispas Narcis.”
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Un împătimit istoric al presei,
nerecunoscut pe deplin

Ion N. Oprea
Constantin Poenaru
L-am cunoscut în 2-4 aprilie 2009 la Iaşi, în zilele celui de-al II-lea Congres Naţional de Istorie a
Presei. Este un bărbat jovial, cu voce blândă şi molcomă, plin însă de o vioiciune a trupului şi a minţii
care te cucereşte imediat. Veşnic în agitaţia specifică gazetarului, cu o privire scormonitoare şi o putere
de muncă molipsitoare. Am stat de vobă îndelung atât în biroul prietenului nostru comun Liviu Papuc,
şef de serviciu la Biblioteca Centrală Universitară de la poalele Copoului, instituţie unde era prezent mai
tot timpul cu alte şi alte periodice pe masă, cât şi în sala de conferinţe de la Universitatea “Petre
Andrei”, în prima zi de deschidere a lucrărilor Congresului. L-am revăzut în ultima zi a reuniunii, când
se prezentau cele mai recente cărţi scrise şi tipărite de membrii Asociaţiei Române de Istorie a Presei.
El nu era membru al asociaţiei, dar a oferit conducerii acesteia, ca şi altor distinşi profesori universitari
din toată ţara, mai multe lucrări despre presa apărută pe meleagurile de nord-est ale Moldovei:
Cernăuţi, Rădăuţi-Siret, Dorohoi, Huşi, Vaslui, Bârlad.
Am avut însă surpriza să constat că universitarii noştri nu prea erau încântaţi de cărţile atât de
multe şi diverse ale lui “moş Oprea”, toate scrise în urma unor cercetări migăloase, îndelungi şi
obositoare, după răsfoirea şi citirea a mii de pagini îngălbenite de vreme ale periodicelor din acest colţ
de ţară. I se reproşa lipsa “metodei academice” de cercetare şi redactare a lucrărilor, tonul mult prea
discursiv al descrierii titlurilor catalogate, absenţa notelor de subsol, deşi autorul nu scria “cărţi din
cărţi”, ca să citeze pe cineva. Dinstinsele noastre cadre didactice din învăţământul superior de
Jurnalism nu înţelegeau că Ion N. Oprea, fără titluri ştiinţifice şi grade universitare, făcuse cercetare în
arhive şi biblioteci, citise aproape mai toate publicaţiile periodice investigate, spre deosebire de multele,
mult prea multele doctorande care nu au văzut în viaţa lor cum arată un ziar tipărit la offset plane sau la
rotativă, n-au mirosit vreodată cerneala proaspăt imprimată, nu ştiu ce e ăla un calandru - dar dau lecţii
studenţilor despre trecutul nostru jurnalistic.
Ion N. Oprea este un mare şi împătimit istoric al presei, din păcate nerecunoscut ca atare pe
deplin. S-a născut la 28 aprilie 1932 în com. Priponeşti, judeţul Galaţi. Deşi nu avea decât studii liceale,
şi-a început activitatea de publicist la ziarele Scutul Patriei, Glasul Armatei şi Apărarea Patriei, în
perioada 1951-1954, când îşi efectua stagiul militar la o unitate de la Someşeni-Cluj.
După liberare, vreme de patru ani (1954-1958), lucrează ca redactor şi apoi şef al secţiei
cultural-literare la ziarul Steagul roşu din Bârlad, iar până în 1962 va fi redactor şef al gazetei de uzină
Rulmentul, care apărea la Fabrica de Rulmenţi din Bârlad, şi redactor la ziarul Flacara Iaşului. În acest
timp va absolvi şi Facultatea de Ştiinte Juridice şi Administrative din Iaşi, după care va lucra, până în
1989, în administraţia de stat, în comerţ şi finanţele publice.
Nu-şi va întrerupe însă activitatea în presă, publicând atât în periodicile locale, cât şi în cele
centrale, la Scânteia, Scânteia tineretului, România liberă, Presa noastră, Flacăra laşului, Vremea
nouă etc. După 1990 continuă să scrie la noile ziare: Monitorul, Obiectiv, Ziarul de Iaşi, dar e preocupat
îndeosebi de cercetarea istoriei presei locale. Aşa apar lucrări precum: Mari personalită i ale culturii
române într-o istorie a presei bârlădene. 1870-2003, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2004; Bucovina în presa
vremii, I (Cernăuţi, 1811-2004). Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2004; Bucovina, pământ românesc, II (Presa din
Rădăuţi, 1893-2004), Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2005; Vaslui – Capitala “ ării de Jos” în presa vremii.
1875-2005, Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2005; Dorohoi – Capitala “ ării de Sus” în presa vremii. 1874-2006,
Ed. Production, 2007; Huşul în presa vremii – de la Melchisedec până în zilele noastre. 1869-2006, Ed.
Production, 2007; Bârladul în presa vremurilor. De la revista “Păreri” la ziarul “Steagul roşu”. 19321949, Ed. PIM, Iaşi, 2007; Mari personalită i ale culturii române într-o istorie a presei bârlădene. 18702008, Ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. PIM, Iaşi, 2009; Bucovina în presa vremii (Cernău i: 18112008), edi ia a II-a aniversară (90 de ani de la revenirea Bucovinei la patria mamă România în 1918),
Ed. PIM, Iaşi, 2009; Bucovina, pământ românesc, II (Presa din zona Rădăuţi-Siret 1893-2008), cu o
postfaţă de prof. Petru Bejinariu, ed.a II-a aniversară, Ed. PIM, Iaşi, 2008.
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Primele izvoare româneşti
asupra
dreptului presei
Constantin Poenaru

Foto: Petre Cichirdan

Istoricii care au scris după 1989, iar istoricii presei nu au făcut excepţie, ignoră în mod voit aproape orice referire
la articolele, studiile şi lucrările redactate şi apărute înainte de Revoluţie. Perioada respectivă este considerată fie “o Siberie
a spiritului”, fie marcată de tarele ideologiei comuniste dominante. Istorici cu lucrări importante în domeniul istoriei presei
sunt ocoliţi, ca fiind “ciumaţi”, deşi cercetările şi comunicările lor sunt deosebit de preţioase, chiar unice deocamdată asupra
trecutului nostru jurnalistic.
Materiale apărute în revista fostei Uniuni a Ziariştilor din România - Presa noastră – nu apar citate în
bibliografia unor lucrări recente de istoria presei, nici măcar la notele de subsol, deşi “deontologii” autori de astăzi le
folosesc copios ca sursă de inspiraţie şi documentare, copiind adesea pasaje întregi fără a se mai obosi să le pună între
ghilimele.
Aşa s-a petrecut şi cu unele materiale ale mele, inclusiv cu lucrarea de diplomă intitulată Contribuţii la
definirea regimului juridic al presei din ţara noastră de la începuturi până la 1944, susţinută în vara
anului 1976 la Facultatea de Ziaristică. Lucrarea era singulară în peisajul ştiinţific al celor 45 de ani de republică
populară şi socialistă, şi destul de îndrăzneaţă la momentul respectiv, pentru că aborda un subiect explozibil la doar un an
de la adoptarea în 1974 a primei Legi româneşti a presei de după Război – Legea nr. 3/1974 (publicată în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 48 din 1 aprilie 1974).
Pentru ca şi cititori de astăzi să poată vedea textul lucrării mele de diplomă de acum 41 de ani, vom începe să
publicăm capitolele cele mai interesante. Trebuie spus că extrase din ea au mai apărut în revista Presa noastră, inclusiv
articolul despre Marginalii cu privire la primele izvoare româneşti asupra dreptului presei, publicat în
nr.4-5 (263-264) din 1978, pe care îl prezentăm acum din nou, întregit cu pasajele tăiate de cenzura de acum 40 de ani.
*
Potrivit cercetărilor noastre, primele izvoare româneşti (scrise) asupra dreptului presei le constituie
pravilele lui Vasile Lupu (cunoscută şi sub numele de Cartea românească de învăţătură, 1646) şi Matei
Basarab (Îndreptarea legii, 1652). Aceste legi feudale, „con inând o originală adaptare a dreptului romano1
bizantin la realită ile vie ii româneşti” , punctează, în câteva articole, unele elemente normative ce vor fi
2
regăsite – într-o altă alcătuire – şi în reglementările juridice ulterioare în materie de presă.
Calomnia, injuria, ofensa adusă Domnului ării, răspândirea de zvonuri şi „scrisori” (adică scrieri –n.n.)
3
neadevărate sau neautorizate, ca şi a cântecelor ori desenelor „de ocară” – toate acestea sunt incriminate ca
atare în articolele de lege ale celor două pravile. Iată, spre exemplificare, textul capitolului 50 par.1 din Cartea

Traian Ionaşcu, Istoria ştiinţelor în România. Ştiinţe juridice, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1975, p.13.
Fapt cu atât mai îmbucurător cu cât majoritatea celor care s-au ocupat de istoria dreptului presei în ţara noastră au găsit în
legislaţia respectivă numai influenţe străine. Astfel, Legea presei din 1862 nu ar fi fost decât o copie fidelă a unui model
francez sau belgian. (Vezi Andrei Rădulescu, Pagini din istoria dreptului românesc, Editura Academiei RSR, Bucureşti,
1970, p.194.
3
Împotriva lucrărilor obscene acţiona şi cenzura bisericească, foarte severă, dar care nu face obiectul studiului de faţă.
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românească de învăţătură, privind Suduirea cu scrisoarea. Polojenii ca acelea cu ocări şi cu sudălmi asupra
altuia:
„...care sudalmă cu scrisoare să face aşa: când va scrie neştine şi va pune şi nescare cuvinte de ocară
şi de sudalmi împotriva cuiva scriindu’i şi numele lui şi multe cuvinte rele şi sudălmi asupra lui. Aceste ocări cu
scrisoarea se fac în multe fealuri: a) Uneori scriu hârtii cu sudalme şi cu ocări asupra cuiva şi le aruncă pre
uli e, sau în mijlocul tărgului, unde sunt mai mul i oameni, pentru să cetească mul i şi să în eleagă ocările lui.
b) Al ii scriu şi lipesc hârtii pe ziduri sau pre păre i pre unde trec oameni. c) Al ii cu meşterşug nu scriu numele
omului, ce scriu nescare semne ca acelea, ce nu le au, de to i în eleg şi cunosc pentru cine grăiaşte şi pre
4
cine ocăraşte.”
Pravilele prevăd, de asemenea, sanc ionarea „celuia ce va găsi vreo scrisoare cu sudălmi sau cu
ocară asupra cuiva şi de nu o va sparge sau să o arză, ce o va arăta priatenilor săi, sau cui’ şi va
găsi...”(Cartea
românească
de
învăţătură, cap.50 par.5). Lipirea
scrisorii cu ocări la uşa „vre unui om de
cinste” sau la curtea domnească
ori biserică (cap.50 par.9) constituie
circumstan e
agravante
şi
determină înăsprirea pedepsei. Din
cealaltă pravilă, alcătuită în
timpul lui Matei Basarab, după modelul
celei din Moldova lui Vasile
Lupu, re inem, ca aspect mai important,
proclamarea
principiului
5
inviolabilită ii persoanei Domnului ării ,
principiu reluat mai apoi de
Legea presei din 1862 şi stipulat cum se
cuvine în art.45, cap.I, partea a
II-a.
Cu toate că Pravila lui Vasile
Lupu a fost „prima legiuire
românească
mirenească
oficială,
promulgată în regulă şi învestită
6
cu autoritatea legală” , nu avem
cunoştin ă de aplicarea vreunuia
din articolele sale referitoare la delictele
mai sus enun ate, astfel că
înclinăm să credem că au rămas
îngropate în codicele respectiv.
Pravila lui Matei Basarab. Până
Acelaşi lucru se poate afirma şi despre
când vor fi scoase din nou la lumină, vor
trece mai bine de două secole,
timp în care scrierile tipărite (căr i,
periodice etc.) vor avea de
înfruntat două obstacole şi mai grele: cenzura şi monopolul domnesc şi clerical instituit asupra tiparului.
Înfiin ate fie din ini iativa vreunui domnitor cu oarecari vederi mai înaintate, fie pe lângă mânăstiri, care au
fost printre cele dintâi centre de iradiere a culturii româneşti în secolele XVI-XVII, tipografiile şi-au orientat
activitatea editorială, cum era şi firesc, spre acele domenii care interesau clasele stăpânitoare. A avea o
tipografie era destul de costisitor. De aceea, problema libertă ii tiparului se lovea la început de condiţiile
economice grele, care făceau, dacă nu chiar inoperantă, totuşi, în mod sigur, gratuită discutarea ei. Cea mai
mare parte a lucrărilor tipărite în această perioadă o formează căr ile religioase, moralizatoare şi abia mai
apoi cele din domeniul istoriei, geografiei, filozofiei, fizicii, matematicii etc. Monopolul asupra tiparului asigura,
7
după cum se vede, şi „o selec ie a lucrărilor tipărite pentru a nu fi vătămătoare stăpânirii” , inând loc de
cenzură.
Ca institu ie oficială, cenzura se va introduce în momentul când grupări adverse unor domnitori vor încerca
să folosească tiparul în interese opozi ioniste. Aceasta va veni ca o măsură în plus de prevedere, căci, în
8
general, dreptul de a tipări căr i se acorda de către domnitor. Cenzura bisericească exista de multă vreme,
veghind cu străşnicie la apărarea purită ii religioase a textelor tipărite. Odată cu îmbunătă irea condi iilor tehnice
Apud S.G.Longinescu, Istoria dreptului românesc din vremile cele mai vechi şi până azi (Extras din “Revista Cursurilor
de la Doctoratul de Drept”), Bucureşti, 1908, p.253.
5
Apud Ion Peretz, Curs de istoria dreptului român, vol.II, partea I, Bucureşti, 1926, p.361. Tot acolo (p.417) a se vedea
glavele 112-113 din Îndreptarea legii, referitoare la “delictele de presă” ale celor “ce suduesc şi ocărăsc neştine cu
scrisoare”.
6
Vezi Ion Peretz, op.cit., p.342.
7
Ibidem, p.25-26. Iată, de altfel, ce se spune în Pitacul domnului Mihail Şuţu din 25 iulie 1784: “Prea sfinţia ta, părinte
mitropolite, fiindcă se cuvine a şti Domnia mea cele ce se dau în tipar (…) iată cu acest Pitac dăm prea sfinţiei tale în ştire
ca de astăzi înainte, făr’ de a nu ne arăta prea sfinţia ta întâi cu anafora şi făr’ de a nu se da voia noastră, să nu se cuteze
tipografii, nici vreun vivlion nici măcar altfel de scrisori sau hârtie vericum a da în tipar. Această înştiinţare să o dai prea
sfinţia ta şi părinţilor episcopi, cum şi tipografilor să le porunceşti”. (Cf.V.A.Urechilă, Istoria Românilor, vol.I, Bucureşti,
1891, p.400).
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Constantin Antip, Contribuţii la istoria presei române, Bucureşti (Uniunea Ziariştilor din RPR), 1964, p.7.
4
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de imprimare, tipografiile vor începe să se înmul ească, răspândindu-se îndeajuns de mult încât să reclame
înfiin area unor noi servicii de cenzură. Editarea tot mai frecventă a unor lucrări laice face ca şi cenzura să fie
încredin ată unor „mireni”.
Cam de pe la 1780, când se manifestă un puternic proces de destrămare a feudalismului şi de trecere la o
societate nouă, bazată pe rela ii capitaliste, libertatea tiparului devine o problemă la ordinea zilei. Încep să se
audă, sub influen a ideilor iluministe din Apus, tot mai dese voci care cer înfiin area unor gazete româneşti. Dar
9
situa ia politică a ărilor Române nu era încă prielnică unor asemenea ini iative.
Scăpând din strânsoarea acelui veac XVII, în care produc ia editorială a avut un riguros caracater teologic,
tiparni ele de la noi încep să imprime şi altfel de căr i. Astfel că, între 1750-1800, profitând de un oarecare regim
mai îngăduitor, pe lângă cele 315 căr i religioase, mai ies de sub teancuri 23 de lucrări didactice, 25 cu con inut
10
divers (literatură laică, sfaturi economice etc.) şi 5 calendare.
11
Apari ia acestora din urmă pune practic piatra de temelie presei române. Căci, deşi nu li se recunosc pe
deplin meritele în această operă de pionierat, „mai bine de un secol, ele au fost singurele publica ii periodice
12
care formau hrana spirituală a vechii societă ii româneşti”.
Veritabile organe de informare şi educare, scrise în curata şi frumoasa limbă românească, aceste calendare
reuşesc să fie apreciate în mase, bucurându-se de o audien ă tot mai largă. Putem spune că „pe baza lor se
13
poate urmări lupta ce se dă între cultura feudală şi germenii culturii progresiste burgheze” . Ele vor suplini,
într-o măsură oarecare, lipsa unor gazete proprii în limba română. De
aceea, vor căuta să atragă aten ia unui număr cât mai mare de
cititori.
Dezvoltarea pe care o cunoaşte editarea calendarelor
(almanahuri) în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea şi începutul
veacului următor se datorează, cum am mai spus, pe de o parte
„pornirii hotărâte spre cartea laică şi de lichidare a monoplului
14
bisericesc asupra tiparului” , iar pe de alta îmbunătă irii regimului
juridic al tipăriturilor. În Transilvania, de exemplu, unde apar cele mai
multe din aceste calendare, şi unde se vor manifesta primele
încercări de scoatere a unor ziare româneşti, atât Maria Terezia cât
şi Iosif al II-lea au în eles că „die Zensur ist ein Politikum”,
contribuind din plin la grăbirea lucrărilor de întocmire a unui nou
regulament al cenzurii, în care „revizia căr ilor” era încredin ată unor
15
„mireni”, fiind trecută în competen a statului. Biserica îşi va vedea
astfel restrânse drepturile sale asupra tiparului. Începea o nouă
epocă.

Nicolae Iorga, Istoria presei româneşti de la primele începuturi până la 1916, Bucureşti (Sindicatul ziariştilor din
Bucureşti), 1922, p.26 şi urm.
10
Mircea Tomescu, Calendarele româneşti, 1733-1830, Bucureşti, Editura de stat didactică şi pedagogică, 1957, p.87.
11
Nici N.Iorga (op.cit., p.26) şi nici Constantin Antip (op.cit.) nu acordă calendarelor importanţa cuvenită, considerând
probabil că distanţa mare în timp (un an), la care apar acestea, le scoate în afara sferei de interes a istoriei presei.
12
Mircea Tomescu, Calendarele româneşti, p.3.
13
Ibidem, p.87.
14
Mircea Tomescu, Istoria cărţii româneşti…, p.107.
15
Iosif Pervain, Studii de literatură română, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1971, p.25. Detalii apud Oskar Sashegyi, Zensur
und Geistesfreiheit unter Joseph II. Beitrag zur Kulturgeschichte des habsburgischen Länder, Budapesta, 1958.
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Revolutia digitală din presă, dezbătută la Iaşi
Povestea – singurul punct fix în epoca new-media
Andra Petrariu
● articol preluat din Supliment de Cultură, nr.483 din 18 mai 2015 ●

J

urnalişti români şi străini de renume s-au reunit între 11 şi 13 mai a.c. la Iaşi, în cadrul Seminarului
Internaţional de Jurnalism (SIJ), pentru a dezbate schimbările create de noile tehnologii în peisajul
mediatic din România, dar şi din străinătate. Aflat la cea de-a II-a ediţie, evenimentul organizat de TVR Iaşi la
Palas a adus în prim-plan „Jurnalismul de televiziune în era Internetului“, fiind dedicat atât persoanelor cu
experienţă, cât şi tinerilor care intenţionează să urmeze o carieră în domeniu.
T
Timp de trei zile, specialiştii au luat în vizor soarta jurnalismului şi, în special, a jurnalistului de televiziune,
dar şi din celelalte medii, analizând schimbările produse de fenomenul de digitalizare. „Jurnalismul se schimbă în
fiecare zi şi trebuie să acceptăm asta, precum şi faptul că jobul nostru în sine se schimbă, de asemenea“, a
declarat Hans Jessen, jurnalist ARD Berlin. Cu toate acestea, chiar dacă par să se fi resemnat, nostalgicii
jurnalismului clasic reuşesc să se adapteze cu greu noilor tendinţe. „Se pierde totuşi ceva odată cu digitalizarea,
se pierd nuanţele care ne fac uneori viaţa mai frumoasă“, a spus Liviu Tudorache, jurnalist senior al TVR Iaşi.
Pe de altă parte, Daniel Condurache, profesor al Departamentului de Jurnalism şi Ştiinte ale Comunicării din
cadrul Universităţii „Al.I. Cuza“ din Iaşi, susţine că „este un moment în istoria presei când tehnologiile au luat-o
înaintea teoriilor care vin din urmă. Noi nu trăim o mică schimbare, ci o ruptură de paradigmă, între două lumi
complet diferite, lumea digitală şi cea analogică“. În ciuda acestei rupturi, internetul oferă numeroase beneficii atât
instituţiilor media, cât şi consumatorilor. „Paleta digitală este mult mai largă decât cea clasică. Există tot felul de
încercări de adaptare şi de a face cumva trecerea cât mai lină. Suntem în faza în care ziarele, revistele,
televiziunile încep să fie un amestec de text, de voce, de imagine şi de interactivitate. Povestea însă este singurul
punct fix în care se rotesc toate schimbările şi evoluţiile tehnologice pe care le clamăm, este punctul central şi
elementul care nu moare“, a precizat acesta.

Contrar efectelor nocive din peisajul media, Antony Dore, producător general al BBC Londra
(studioul regional), vine cu o viziune optimistă, aceea de a face „mai mult, cu mai puţin“: „Sunt vremuri
grele şi provocări în viitor. Cu toate că avem mai puţin, trebuie să facem mai mult. Ca jurnalişti de
televiziune trebuie să ne adaptăm la online. A fi doar un simplu jurnalist de televiziune este o parte din
istoria Antică.“ Acesta propune instituţiilor media să îşi organizeze redacţiile în aşa fel încât să lucreze
eficient pe toate mediile pe care le pot pune la dispoziţie publicului. „Acum televiziunea înseamnă să te
gândeşti şi cum poţi ajuta celelalte medii, cum trebuie folosită tehnologia pentru rezultate mai bune.
Dacă te temi de noua tehnologie rămâi în urmă, nu ai cum să evoluezi. Încurajez oamenii să îmbrăţişeze
noua tehnologie, să o accepte“, a subliniat Antony Dore. Mai mult, producatorul BBC pune accent pe
utilitatea reţelelor de socializare, susţinând că „sunt foarte importante pentru a vedea ce simte, ce crede
şi ce vrea publicul“. Deşi este conştient de beneficiile acestora, Didier Desormeaux, coordonator al
Université France Télévision, a recomandat jurnaliştilor să fie atenţi atunci când se folosesc de aceste
instrumente: „Internetul poate fi paradisul pe pământ, dar şi iadul în acelaşi timp, este o adevărată
palmă dată specialiştilor în comunicare. Noi, jurnaliştii, trebuie să fim prezenţi pe reţelele de
socializare, dar să înţelegem provocările care le impun acestea. Trebuie să ştim la ce duce internetul,
care sunt riscurile, ce avem dincolo de el.“
Declinul profesional şi financiar din redacţii. Potrivit invitaţilor seminarului, revoluţia digitală
a prins instituţiile media pe picior greşit, având în vedere conservatorismul de care au dat dovadă şi
incapacitatea acestora de a se adapta cu uşurinţă la noile tendinţe. Toni Hriţac, redactorul-şef al
Ziarului de Iaşi, a prezentat în cadrul evenimentului realitatea economică din presa locală şi regională,
invocaând lipsa resurselor financiare, declinul profesional al jurnaliştilor, reducerea drastică a
veniturilor, dar şi a numărului de angajaţi din redacţii. „Este perioada cea mai dificilă pentru presa
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locala de după ’89. Subfinanţarea, dependenţa de capitalul interesat al patronatului sau al liderilor
politici, subdimensionarea redacţiilor, presiunea pe creşterea audienţei şi sporirea influenţei au
îndepărtat foarte mult practicile redacţionale de standardele deontologice“, a spus acesta. Mai mult,
jurnalistul susţine că presa duce lipsă de repere şi că, în goana după audienţă, tabloidizarea informaţiilor
a luat amploare. „Nu mai e o competiţie de jurnalism, ci de atletism. Contează cine ajunge primul, cine
dă exclusiv. Investigaţiile sunt documentate parţial şi prezentate în maniere agresive şi părtinitoare“, a
adăugat Toni Hriţac. Totodată, acesta consideră că modelul clasic de finanţare în cazul instituţiilor
media nu mai funcţionează, punând accent pe necesitatea adoptării unui model sustenabil economic
pentru ca presa să continue să existe. Cu toate astea, nu crede în modelele digitale care au prins contur în
ultima perioadă: „Cu venituri mai mici trebuie să întreţină atât canalele clasice, cât şi media nouă. E un
coşmar greu de acceptat. Pe canalele online, conţinutul este sărac, lipsit de diversitate. A apărut o
competiţie a trişării, «a furtului» de trafic. E un paradox. O audienţă mai mare a site-urilor nu aduce
venituri mai mari pentru că acolo nu sunt venituri deocamdată sau sunt foarte mici“. De aceeaşi părere
a fost şi Cristina Lupu, director de programe la Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) din
Bucureşti, care spune că „internetul este o glumă“ atunci când vine vorba despre veniturile care provin
din mediul online: „Modelul de business, aşa cum îl cunoaştem noi, nu este foarte fezabil momentan.
Aşteptăm modele, oameni mai conectaţi care să ofere soluţii“.
„De ce mai avem nevoie de presa locală?“ O altă întrebare care a stârnit interesul jurnaliştilor
prezenţi la eveniment a fost „De ce mai avem nevoie de presa locală?“. Aceştia au ajuns la concluzia ca
presa locală este cea mai aproape de comunitate, făcând legătura între omul obişnuit şi mediul în care
acesta trăieşte. „În general, când vorbim despre media româneşti, vorbim despre ceea ce se vorbeşte la
Bucureşti şi este nedrept. Media locale sunt foarte importante, este locul de unde publicul îşi ia
informaţia, este locul unde, atunci când ai o problemă, te duci şi ceri ajutorul. Poate nu pare glamorous
să fii jurnalist local, dar presa de acest fel este singurul instrument prin care putem ţine sub control
autorităţile locale“, a precizat directorul de programe CJI. De asemenea, Carla Tompea, producător al
Televiziunii Române, a insistat asupra faptului că jurnaliştii din provincie „sunt mai aproape, sunt mai
implicaţi, cunosc mai bine realităţile zonei, sunt mai conectaţi, au surse dezvoltate în regiune. Ştirile
care au aroma locală sunt autentice“. În ciuda situaţiei incerte în care se află presa locală, Toni Hriţac
susţine că aceasta va beneficia de anumite avantaje în viitor: „Presa locală este cea mai apropiată de
cititor, ştie cel mai bine ce se întâmpla undeva. Pe viitor, se spune că va fi avantajată pentru că va găsi
resurse mai uşor.“
„Cutremurul“ din amfiteatrele de profil. „Revoluţia digitală“ din redacţii aduce cu sine şi
schimbări legate de formarea tinerilor jurnalişti. Astfel, facultăţile de profil sunt nevoite să îşi
reconsidere abordarea didactică şi să îşi adapteze curricula în aşa fel încât să servească cerinţelor noii
pieţe media. „Simt din ce în ce mai mult că în amfiteatre se petrece un «cutremur». Rolul profesorului
se schimbă fundamental, el nu mai este actorul de pe
scenă, ci trebuie să fie un ghid de pe margine sau un
companion al celui pe care vrea să îl introducă în
meserie. S-a dus vremea în care profesorul de jurnalism
pretinde că ştie totul, el trebuie să fie un fel de custode. E
ca un tango, e nevoie ca ambele părţi să înţeleagă care e
regula jocului“, a spus prof.univ.dr. Daniel Condurache.
Dacă se poate sau nu „digitaliza“ relaţia dintre student şi
profesor încă nu se poate confirma, însă competenţele
tehnologice sunt indispensabile oricărui tânăr care doreşte
să urmeze o carieră în acest domeniu.
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Profesori universitari – protectori
ai escrocilor din puşcării
● “Analfabeţi” ajunşi mari “specialişti” în teoria şi managementul presei
● Universitari care nu citesc lucrările puşcăriaşilor, dar le girează valoarea,
autenticitatea şi caracterul ştiinţific
● Cum devii complice la eliberarea unor indivizi care au plagiat sau nu au scris
nici măcar un rând din lucrările semnate de ei
● George Copos, egalul lui Nicolae Iorga, iar Corneliu Penescu, viitorul decan al
Facultăţii de Jurnalism din Piteşti
● Puşcăriaşii scriu, în câteva luni, mai multe lucrări ştiinţifice decât toţi membrii
plini ai Academiei Române
Mai multe articole de presă din ultima vreme atrag atenţia asupra unui fenomen deosebit de periculos,
care a căpătat amploare de masă, cel al aşa-ziselor lucrări ştiinţifice scrise după gratii şi care le-ar permite
„autorilor” lor eliberarea mai devreme din puşcării. Sunt deja circa 80 de indivizi care au beneficiat de acest
„tratament” al unor legi şi regulamente absurde şi au ieşit din puşcării cu câteva luni mai devreme.
Unii dintre aceşti „scriitori şi cercetători” din penitenciare au conceput, redactat şi tipărit într-un singur
an câte 3-4 lucrări a câte 150-250 de pagini. „Lumea acdemică” ar trebui să fie oripilată, căci profesorii
universitari, doctorii în ştiinţe din institutele de cercetare, membrii Academiei înşişi sunt ridiculizaţi de nişte
„analfabeţi” care abia ştiu să-şi numere escrocheriile financiare şi averile colosale, dar care scriu într-un an
atâtea lucrări ştiinţifice încât ar trebui să fie primiţi urgent membri plini ai Academiei Române.
Din păcate, nu avem nicio reacţie oficială din partea celui mai înalt for ştiinţific şi academic al ţării,
nicio indignare, nicio condamnare a profesorilor universitari şi a cercetătorilor care au girat cu numele şi
prestigiul instituţiilor de stat în care lucrează - şi care sunt subordonate administrativ şi ştiinţific Academiei
Române. De ce ? Dintr-un spirit de solidaritate de „breaslă” prost înţeles, numitorul comun fiind… Banii…
Cum să ceri tinerilor tăi doctoranzi lungi ani de studii de specialitate în universităţi, pregătiri
postuniversitare, doctorale şi post-doctorale, în ţară şi în străinătate, participări cu comunicări ştiinţifice la
congrese, seminarii şi reuniuni naţionale şi internaţionale, elaborarea şi publicarea în revistele de specialitate a
unor studii preliminare abordării marilor lucrări de sinteză – iar acestor indivizi dubioşi, „specialişti” doar în
escrocherii şi „inginerii financiare”, inclusiv în falsuri intelectuale, tipi rudimentari, fără niciun fel de pregătire
în domeniul în care vor să scrie lucrări de strictă specializare (istorică, managerială, jurnalistică), acestor tipi să
nu le ceri NIMIC. Doar „recomandarea” unui... profesor universitar specialist în domeniul respectiv!!!...
]
Moda scrierii de cărţi după gratii se pare că a început la Cluj, scrie site-ul CluJus în 28.10.2014. Atunci
un fost conf.univ.dr. de la Universitatea “Vasile Goldiş” din Arad, aflat în Spitalul Penitenciar Dej, a scris patru
lucrări ştiinţifice de drept şi a fost primul deţinut din România eliberat condiţionat ca urmare a scrierii de lucrări
ştiinţifice în 2010. Pentru că trebuie spus că în România – “ţara tuturor minunilor posibile şi imposibile” - un

condamnat la închisoare poate să scape de 30 de zile din pedeapsă pentru fiecare carte publicată în
anumite condiţii. Aşa spun nişte legi şi regulamente penitenciare tâmpite, care nu ţin cont de starea de
recluziune a autorilor, nici de lipsa accesului la marile biblioteci şi centre sau surse de documentare
adecvate, nici măcar de pregătirea lor intelectuală sau în domeniul abordat.

Aşa se face că fenomenul a explodat – scrie Andrei Luca Popescu la 1 iulie a.c. în Gândul.Info - iar
«numărul „lucrărilor ştiin ifice” scrise de infractorii români în închisori a crescut de la 7 lucrări în 2012, la
197 în perioada 2014 – iunie 2015.» Acesta a identificat printre ei “nume cunoscute, de la parlamentari şi
funcţionari publici, la oameni de afaceri sau magistraţi”, printre care apar şi câteva cazuri „exotice”. Astfel «un
traficant de droguri a scris despre turism, un poli ist de rutieră şpăgar a scris despre „automobilul solar”, un
ho de motorină a scris un ghid gastronomic, un cântăre este specialist în stomatologie, un violator a scris 4
căr i despre finan e, iar doi proxene i s-au produs pe tema reinser iei sociale a de inu ilor şi pe cea a aerului
condi ionat. Campionii „oamenilor de ştiin ă” din închisori sunt însă doar doi. Opera lor a crescut în
închisoare într-un ritm în fa a căruia şi Balzac ar plânge: fostul deputat PSD Nicolae Vasilescu, zis „nea Jack”
sau „nea Geacă”, a scris 9 căr i într-un an, iar omul de afaceri Dinel Staicu – 7 căr i într-un an.»
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Având girul unui profesor de la Facultatea de Istorie din Bucureşti, Stelian Brezeanu, acum retras
undeva la ţară, fostul activist UTC George Copos, condamnat pentru escrocherii financiare, a scris după gratii
vreo cinci lucrări, dintre care una referitoare la Alian e matrimoniale în politica principilor români din ara
Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI a fost redactată în doar cinci luni de zile, cum numai marele
Nicolae Iorga mai putea să o facă. De fapt, ziarele vorbesc de un plagiat ordinar, ştiut şi de prof.Brezeanu!...
Cornel Penescu, fostul patron al echipei FC Argeş şi al lanţului de magazine PIC, condamnat la 5 ani
de închisoare pentru şpagă dată arbitrilor şi corupţie cu fonduri europene, poate revendica şi mâine un doctorat
şi postul de decan al Facultăţii de Jurnalism din Piteşti, pentru că în doi ani a publicat la Editura Sitech din
Craiova patru tratate de specialitate în domeniul jurnalismului, adică mai mult decât toţi profesorii de acolo.E
vorba de: „Managementul mass-media. Şedinţa de redacţie în presa locală” (2014), „Comunicarea în
spaţiul public - Relaţia dintre jurnalişti şi specialiştii în relaţii publice” (2015), „Presa online din Argeş paşi timizi către o presă a viitorului” (2015), „Jurnalismul de investigaţie şi particularităţile sale în presa
locală românească” (2015).
Într-un oraş ca Piteşti, unde primarul Tudor Pendiuc a fost arestat, la fel ca şi preşedintele Consiliului
Judetean Constantin Nicolescu, cu care Penescu a făcut afaceri dubioase, toată lumea a înţeles că o asemenea
“operă intelectuală” de proporţii nu putea fi concepută de un individ care nu are nicio legătură cu presa în afara
faptului că, împreună cu fratele său, este patronul ziarului Top şi al postului Argeş TV (ai cărui redactori i-ar fi şi
scris textile incriminate). Cea care însă a certificat calitatea ştiinţifică deosebită a lucrărilor, girând cu calitatea
sa de conf.univ.dr. la Facultatea de Jurnalism din Piteşti, este o anume madam Carmen Nicolescu. Aceasta
recunoştea în presa judeţeană, fără să roşească măcar, că nu a citit nici o lucrare pentru care a scris şi prefe e,
că nu e treaba ei să verifice capacită ile intelectuale ale autorului, iar dacă nu e analfabet, înseamnă că poate
elabora şi o lucrare ştiin ifică!? Întâmplător sau nu, “profesoara”, care este şi patroana unei firme de

turism, a apărut de mai multe ori la televiziunea familiei Penescu, unde şi-a promovat afacerea.
Facem precizarea că specializarea Ştiintele comunicării – Jurnalism de la Universitatea din
Piteşti este acreditată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS). Cât despre calităţile profesionale ale unor cadre didactice de la respectiva facultate am mai
scris în BIP nr.6 din iunie 2014, când exemplificam cu cazul Elenei Popescu (Drăgan). De altfel, poate
şi datorită “competenţei” unor asemenea “profesori universitari”, publicaţia Gherila de acum câţiva
ani titra un articol: “Facultatea de Jurnalism din Piteşti, rampa de lansare pentru… ospătari!” Cifrele
seci şi dureroase arată, într-adevăr, că peste 90% dintre absolvenţii de aici nu au fost angajaţi în presă!
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ROSTUL STUDIILOR
DE ISTORIE A
PRESEI ROMÂNEŞTI
Nicolae Melinescu
in când în când, nu foarte des (din păcate, sau din fericire) organismele de presă
reduc din ritmul galopant al scrutării actualităţii imediate, într-o permanentă mişcare,
ca să-şi evalueze traiectul, împlinirile şi neajunsurile experienţelor profesionale
consumate deja. Frecvent, asemenea momente de bilanţ provizoriu se petrec la aniversări, la
audituri, la sărbătorirea unui deceniu, a unui sfert sau a unei jumătăţi de veac, sau chiar a
centenarului de la debutul în peisajul mediatic.
Pentru presa românească, tipărită până în 1928 când a apărut radioul şi până în 1956
când şi-a făcut intrarea ideologizată televiziunea în viaţa românilor, o istorie a aventurii
publicistice înseamnă o revedere a evenimentelor, situaţiilor, personalităţilor şi provocărilor din
spaţiul public, aşa cum au fost ele reflectate de presa vremii. Exerciţiul respectiv este şi una din
modalităţile plăcute de îmbogăţire a culturii profesionale a viitorilor cascadori ai jurnalismului
contemporan.
Foarte interesantă este parcurgerea acestui drum în succesiune cronologică sau
aleatoriu pentru cercetarea mediului în care era acceptată publicarea informaţiilor (iniţial lapidare
şi cu ton de process-verbal, ulterior din ce în ce mai stufoase şi chiar pitoreşti), dar mai ales a
opiniilor, eseurilor, editorialelor (fundamental subiective) şi a pamfletelor.
O radiografie a presei româneşti, începând cu publicaţia periodică Courriere de Moldavie
(scris iniţial cu un singur r), scoasă de tipografia de campanie a general-feldmareşalului rus
Grigori Potemkin la Iaşi în 1790, şi terminând (provizoriu) cu cotidianele online actuale, aduce în
atenţie însuşi pulsul vieţii publice. Asemenea procedură spune mult despre structura individuală
a celor atraşi de comunicarea prin intermediul gazetelor, al emisiunilor de radio sau de
televiziune. Pentru perioada de pionierat – prima jumătate a secolului al XIX-lea – până la
apariţia şi răspândirea jurnalismului profesionist după Primul Război Mondial, istoria presei
româneşti a fost parte importantă a însăşi culturii noastre naţionale. De aceea studiul celei dintâi
este o cufundare în cunoaşterea unei componente intelectuale a elitei noastre spirituale,
manifestată în politică printre alţii de Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu sau I.G. Duca, în
diplomaţie de Nicolae Titulescu sau Grigore Gafencu, în literatură, cum a fost cazul lui Mihai
Eminescu sau al lui Mihai Sadoveanu, în ştiinţele exacte ca în cazul lui Henri Coandă, Grigore
Moisil, Constantin Parhon sau al unor clerici ca Ion Agârbiceanu, Andrei Şaguna, Gala
Galaction, Dumitru Stăniloaie, ca să enumerăm doar foarte puţine nume cu titlu de exemple
concludente.
Cunoaşterea contribuţiei condeierilor români ajută la înţelegerea în ansamblu a lumii în
care au trăit şi au scris, dar şi la parcurgerea, inventarierea şi calibrarea demersului jurnalistic de
la „foile” de început, Curierul Românesc, Albina, Gazeta de Transilvania, până la canalele de
ştiri şi actualităţi şi la televiziunile de nişă.
Parcursul acesta în timp poate fi nu numai o contemplare, ci şi un exerciţiu de
aprofundare şi de diversificare a stilului în formare al începătorilor prin imitarea sau distanţarea
de profilul publicistic al înaintaşilor. Drumul nu este lipsit de surprize, de cele mai multe ori
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încântătoare. Stilul lui Vasile Alecsandri în publicistica memorialistică este dinamic, vizual,
expresiv, total diferit de cel al poeziilor. Relatările lui Ion Ghica din perioada în care a fost
guvernator al arhipelagului Samos, chemat de sultan să stârpească pirateria din estul
Mediteranei, spune mult despre epoca războiului din Crimea, despre atmosfera de la curtea
suveranului otoman, despre echilibrul de forţe din Europa celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XIX-lea. Surprinde şi azi viziunea amplă, analiza profundă şi actualitatea multora dintre articolele
lui Mihai Eminescu.
Episoade dramatice din istoria României au fost evocate şi analizate de presa vremii şi
s-au constitut în izvoare valoroase pentru studiul şi educaţia civică a generaţiilor următoare:
Războiul de Independenţă, ilustrat de desenele şi schiţele pictorului Nicolae Grigorescu, Marea
Unire însoţită de fotografiile istorice ale lui Samoilă Mârza, evenimentele ulterioare relatate nu
numai prin forţa cuvintelor, ci însoţite de imagini în mişcare.
Din acest punct de vedere, România s-a aflat între ţările cu un public curios şi deschis la
noutăţi, interesat de dezvoltarea televiziunii încă din vremea în care acest medium era un proiect
aparent imposibil de realizat. Dar despre el a scris Sadoveanu încă din anii 1920, în timp ce
George Cristescu reuşea să finalizeze construirea unui dispozitiv original de transmitere a
imaginii prin mijloace mecanice şi optice. În 1930 şi 1937 au avut loc numeroase încercări
româneşti de dezvoltare originală a unor experimente efectuate în alte ţări. În 1938 şi 1939 la
Târgul de Toamnă al Bucureştilor au fost realizate emisiuni promoţionale accesibile publicului
ieşit la plimbare prin parcul Cişmigiu din capitală.
Diversificarea mijloacelor de comunicare în masă odată cu răspândirea cinematografului,
nu numai prin producţia artistică, ci şi prin cea documentară şi de actualitate, pătrunderea
televiziunii într-un număr tot mai mare de familii româneşti, generalizarea receptării emisiunilor
de radio au diversificat şi extins formele de expresie jurnalistică. Istoria recentă a supus însă
unei constrângeri dramatice presa românească cenzurată timp de aproape cinci decenii de
ideologia şi dictatul partidului unic. Chiar şi această perioadă frământată şi asediată deontologic,
supusă unui studiu riguros, poate avea o contribuţie socială importantă. Analizarea ei cu
instrumentele rigorii ştiinţifice poate pune comunismul în parametrii săi reali şi evită
transformarea lui într-o povestioară spusă de părinţi sau de bunici. Ca şi în examinarea altor
timpuri şi a altor epoci şi aceasta trebuie abordată cu acurateţea şi cu rigoarea documentării
exacte, operaţiune esenţială pentru jurnalismul profesionist.
Studiile de istoria presei româneşti sunt, aşadar, o apropiere de însăşi devenirea culturii
naţionale, o cunoaştere a evenimentelor şi a personalităţilor din spaţiul public, o identificare
atentă a contribuţiilor elitelor intelectuale ale ţării, o identificare a surselor şi resurselor media
contemporane. „Găsesc atractivă, instructivă şi emoţionantă această chemare aproape de noi a
gesturilor consumate în speranţa scoaterii în lume a gazetei româneşti. Radiografierea atentă, în
juxtapunerea lor, a demersurilor născute din dorinţa comunicării prin pagina tipărită a românilor
cu românii dezvăluie portrete, aspiraţii, eşecuri, amânări, reluări, dar mai ales cunoaşterea
formelor de relief prospectate în vederea atingerii intenţiilor de început ( Neagu Udroiu, Condeie,
voci, chipuri. Presa românească – Pagini de istorie. Protagonişti. Partituri. Performanţe, Ed. TipoMoldova,
Iaşi, 2014, p. 17.)

Este un parcurs necesar atât pentru cei care se pregătesc pentru intrarea în arena
jurnalistică dar şi pentru îndrumătorii acestora, fie şi numai pentru a-i feri pe cei dintâi de
capcanele începutului şi de efortul de a redescoperi ceea ce Luther, Marconi sau Cronkite au
făcut cu ceva mai multă vreme în urmă.

Acest material a fost preluat de pe European Journalism Observatory, unde a fost postat la
23 februarie 2015, sub semnătura lui Nicolae Melinescu, cunoscut jurnalist şi realizator TV,
coordonator programe CNN şi Euronews la TVR, televiziune unde a intrat în 1972.
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■■■ Buletin de Istoria Presei, apariţii peste vară.
Aşa cum vede i deja, chiar şi această apari ie pentru
lunile mai-iulie cuprinde un număr triplu 5-7 (17-19)
cu 24 de pagini. Următoarea apari ie va fi un număr
dublu de 20 de pagini, nr.8-9 (20-21) augustseptembrie. Nu este doar o perioadă de concedii,
dar şi una în care activită ile culturale şi interesul
pentru
acestea
se
diminuează.
Teatrele,
filarmonicile, opera îşi închid stagiunile de
spectacole obişnuite, expozi iile de artă plastică
amână până la toamnă lansarea de nume noi,
revistele literare şi artistice scot numere duble şi
chiar triple, căci lumea citeşte acum lucruri “mai
uşoare”, de divertisment şi destindere. Vă spunem şi
noi vacanţă plăcută!
■■■ A murit Anamaria Pop. În ultima vreme era
cunoscută mai ales ca traducătoare între cele două
limbi şi culturi pe care le ştia la fel de bine: română
şi
maghiară.
Era
însă
jurnalistă ca forma ie, a şi
lucrat mai multă vreme în
redac iile
unor
publica ii
precum Cronica sătmărea-nă
sau Gazeta de Nord, a fost
realizator de programe la
Radio Transilvania. Mi-a fost
colegă
de
facultate
la
Ziaristică, în anii mai mici căci
a absolvit în 1979. Ne
întâlneam însă la Cenaclul
literar “Camil Petrescu”, ea având deja un volum de
poezii tipărit în 1972, Castelul din siclame albe, cu o
prefa ă de Victor Eftimiu, căruia i-a adăugat ulterior
alte trei. Născută la 7 aprilie 1952, la Turda, s-a stins
prea devreme din via ă, după o lungă şi nemeritată
suferin ă, lăsând însă în urmă zeci de traduceri din
limba maghiară în limba română.
■■■ “Ora Ostaşului” – 75 de ani de emisiuni. La
16 iunie 1940 Radio România a transmis pentru
prima dată o emisiune specială pentru militari. Se
intitula “Ora Ostaşului” şi era rezultatul unui acord
semnat la 7 iunie 1940 între Societatea Română de
Radiodifuziune şi Marele Stat Major al Armatei,
având ca scop încurajarea morală a armatei şi a
na iunii în acele vremuri grele. Con inutul primei
emisiuni a cuprins scenariul radiofonic “Soldă elu‘ lu
tăticu” şi cronica radiofonică "Faptele săptămânii”,
iar difuzarea s-a făcut la o “oră populară” (între
11,30-12,30), după cum s-a exprimat poetul Vasile
Voiculescu, directorul de emisie din acea vreme.
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De-a lungul anilor, emisiunea a putut fi ascultată şi
sub alte generice, precum “Ora răniţilor”, “Ora
ostăşească germano-română” sau “Ora ostăşească
româno-italiană”, în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial, “În slujba Patriei”, “Pentru Patrie” sau
“Emisiune pentru militari”, până în 1989, iar după
1990 - “Ora Armatei”, “Jurnalul Armatei” şi “Flăcăi la
oaste”.
■■■ Un simpozion “Adrian Păunescu – ziarist?”
Scriitorul Tudor Nedelcea ne trimite o relatare
despre cea de-a III-a edi ie a Festivalului
Interna ional „Adrian Păunescu”, desfăşurat la
Craiova în 17-19 iunie a.c., cu evocări şi aduceri
aminte despre marele poet, cu recitări din crea ia
acestuia şi cu un grup de folkişti care au cântat pe
versurile sale, cu un concurs de poezie pentru tinerii
creatori. La invita ia autorită ilor locale, organizatoare atente ale acestui eveniment, au fost
prezen i academicienii Mihai Cimpoi şi N. Dabija, din
Chişinău, Vasile Tărâ eanu, din Cernău i, Nicolae
Breban, Răzvan Theodorescu şi Victor Crăciun, din
Bucureşti, Vasile Bahnaru, directorul Institutului de
Filologie al Academiei din Chişinău, precum şi
scriitorii N. Georgescu, Florentin Popescu, N.
Dragoş, Viorel Dinescu, Mihai Sultana Vicol, N.
Arsenie, G. Stanca, Hajdu Gyözö, al i reprezentan i
ai comunită ii româneşti din SUA, Serbia, Bulgaria,
Basarabia etc. Alături de aceştia, au participat şi
scriitori craioveni şi al i oameni de cultură, precum:
Petre Gigea-Gorun, Marian Barbu, Nicolae Petre
Vrânceanu, Th. Oancă, Dan Lupescu, R. Turbatu,
Dan Daşoveanu, I.C. Pădureanu, D. Du ă, Mircea
Pospai, Emilian Stefâr ă, Emil Boroghină, Viorica
Iovi ă, Emil Lăzărescu, Paul Rezeanu, Barbu
Bohoreanu, C. Barbu, Severica Cerchez, Ionu
Pătularu etc. Având în vedere lunga carieră de
conducător de gazete (Flacăra), ca şi publicistica sa
incisivă, interviurile curajoase, aşteptăm organizarea
şi a unui Simpozion dedicat special activită ii
îndelungate a lui Adrian Păunescu ca ziarist.
■■■ Perspectivas en Historia de los Medios. Este
o publica ie editată de Catedra de Istorie Generală a
Mijloacelor Media şi Sistemelor de Comunicare
(Catedra Moyano-Levenberg) de la Universitatea din
Buenos Aires. În mod obişnuit apar doua numere pe
an, plus un Dosar alcătuir dintr-un număr digital şi
unul tipărit, având o temă centrală de analize şi
dezbateri. Dosarul nr.1 se va publica în februarie
2016. Pentru mai multe informa ii, accesa i::
reddehistoriadoresdelaprensa.blogspot.com.

■■■ Armata şi mass-media. Acest volum masiv de
studii şi comunicări prezentate la sesiunea ştiin ifică
dedicată Zilei Arhivelor Militare şi aniversării a 93 de
ani de la înfiin area Centrului de Studii şi Păstrare a
Arhivelor Militare Istorice - apărut la Editura Istros
din Brăila în 2013 şi coordonat de comandor dr.
Marian Moşneagu, colonel dr. Florea Petrişor şi dr.
Cornel ucă – a trecut, din păcate, aproape
neobservat de către istoricii presei din ara noastră.
Cuprinzând 47 de comunicări făcute de cercetători
militari şi civili, cu foarte multe date inedite, volumul
“facilitează accesul publicului larg la cercetările

întreprinse de specialişti într-un domeniu mai puţin
studiat al istoriei militare, cel al relaţiei consacrate

dintre instituţia militară şi mediul cultural-ştiinţific din
România, întregind astfel imaginea asupra
interacţiunii dintre armată şi societate, în ansamblu”,
se spune în Cuvântul înainte semnat de Marian
Moşneagu, directorul Serviciului Istoric al Armatei. El
este structurat în patru capitole. Din primul, care
poartă şi titlul volumului, re inem studiile „Statutul
reporterilor de război în cel de-al Doilea Război
Mondial”, „O prinţesă română corespondent de
război: Alice M. Cantacuzino”, „Românii şi batalioanele corespondenţilor de front” ş.a. Cel de-al
doilea, intitulat „Prezenţe militare româneşti pe
undele radioului naţional. Documente 1932-1943”,
include corpusul de conferin e prezentate de
personalită i prestigioase ale Armatei Române la
radio şi necunoscute până acum. Vom reveni însă
asupra acestui volum de excep ie.

■■■ Pietrari. Ofiţer al armatei române şi fiu al
satului (Ed. Intol Press, Rm.Vâlcea, 2015).
Director al mai multor reviste culturale ce apar la
Rm.Vâlcea, precum Cultura vâlceană, Povestea
vorbii 21, Forum vâlcean, Petre Cichirdan este şi un
frenetic şi neobosit jurnalist, preocupat să nu-i scape
neconsemnat niciun eveniment cultural mai
important din zonă. Mai mult, este şi un artist plastic
cu mai multe expozi ii personale la activ, autor al
binecunoscutului Monument al eroilor-martiri de la
Ocnele Mari. Cartea - numită „roman” de autor –
este în fapt un copleşitor reportaj documentar
despre colonelul în rezervă Giurcă I. Gheorghe din
Pietrarii de Sus, jude ul Vâlcea, care a inut să
restaureze Monumentul Eroilor din satul său,
reinstalând „Vulturul „aşa cum era ini ial lângă
soldatul român-erou în Primul Război Mondial.
Autorul Petre Cichirdan, care a refăcut „Vulturul” la
îndemnul
sculptorului
C.Zorlescu,
urmăreşte
demersurile administrative, financiare, inginereşti,
artistice, umane desfăşurate pe parcursul a aproape
zece ani făcute de întreaga comunitate sătească din
preajma bravului militar sponsor şi al altor
monumente aducătoare aminte de istoria neamului
şi a locurilor în care s-a născut şi a copilărit: Troi a
Eroilor şi Crucea de Hotar dintre Pietrari şi Tomşani.
Sunt intervieva i, mai exact spus: sunt lăsa i să

vorbească liber oamenii
satului, fra ii colonelului
Giurcă, preotul şi primarul
comunei,
învă ătoarea
poetă Anica David, to i
urzind „poveşti de via ă”
autentice
şi
surprinzătoare, evocând amintiri
despre trecutul satului şi
al oamenilor care îl
populează. Tonusul acestui „roman de via ă” este
unul vibrant patriotic, iar
zecile fotografii color care
întregesc lucrarea ne
arată nişte veterani de razboi purtând flacăra iubirii
de ară pe chip, chipuri de săteni dârji de la munte,
de femei cu coşurile pline de ofrande pentru
cinstirea memoriei strabunilor. Un elogiu adus
dragostei nestinse fa ă de acest pământ strămoşesc
şi oamenii săi, care ştiu să îl muncească aşa cum se
cuvine, dar să îl şi apere la nevoie cu arma în mână.
■■■ “Statutul Evenimentului”. Asocia ia PILAR
(Presă, Imprimate, Lectură în Aer Roman) organizează o zi la Paris, la Colegio de España, sâmbătă
10 octombrie 2015,cu tema “Statutul Evenimentului”.
Se va discuta despre utilizarea politicăa
evenimentului – manipulare şi propagandă, rupturi
politice, construirea eroilor şi antieroilor, presa ca
izvor istoric în lumina evenimentelor, noile ecategorii
ale evenimentului (expozi ii universale, sport,
spectacole de masă), construc ia evenimentului şi
noile medii de comunicare etc.
■■■ Umberto Eco şi
Facebook. Reputatul
scriitor a primit recent
titlul de Doctor Honoris
Causa în "Comunicare
şi Cultură mass media"
la Universitatea din
Torino. Cu acest prilej, Eco s-a întâlnit cu jurnaliştii
şi a criticat re elele de socializare, care: "dau drept
de cuvânt unor legiuni de imbecili care înainte
vorbeau numai la bar după un pahar de vin, fără a
dăuna colectivităţii. Erau imediat puşi sub tăcere, în
timp ce acum au acelaşi drept la cuvânt ca şi un
premiat cu Nobel. Este invazia imbecililor.
Televiziunea a promovat idiotul satului faţă de care
spectatorul se simţea superior. Drama internetului
este că l-a promovat pe idiotul satului ca purtător de
adevăr". Scriitorul invită la pruden ă în citirea
informa iilor din spa iul virtual, la filtrarea acestora, şi
este optimist în privin a hârtiei tipărite. "Firme din
SUA care au trăit şi triumfat pe internet au cumpărat
ziare. Acest lucru îmi spune că există un viitor, ziarul
nu va dispărea, cel puţin pentru cât mi-e permis să
trăiesc.”
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■■■ Dumitru Vlăduţ, Tranziţia şi incertitudinile
limbii, Ed. Universităţii din Oradea, 2015.
Universitarul Dumitru Vlădu , din Timişoara, este
cunoscut îndeosebi pentru preocupările sale de
stilistică şi poetică, de critică şi istorie literară. Nu-i
sunt însă idiferente nici problemele de limbă, dovadă
că a acceptat să sus ină la Radio Timişoara o
emisiune de cultivare a limbii, prezentată
săptămânal, în fiecare miercuri seara, între 20112014, sub titlul generic Agora vox plus. O parte din
aceste emisiuni, care-şi trag seva din cursul op ional
de cultivarea limbii române predat la studen ii anului
I de la Facultatea de Drept şi Administra ie Publică a
Universită ii “Tibiscus” din Timişora, au fost
transcrise şi reunite într-un volum de peste 300 de
pagini intitulat “academic” Tranziţia şi incertitudinile
limbii. D.Vlădu nu este doar un autor sobru şi bine
documentat de studii şi articole în domeniile de
competen ă, publicate în prestigioase reviste
ştiin ifice cu sau fără acreditare CNCIS, ci şi un
riguros cercetător al trecutului nostru jurnalistic,
având mai multe prezentări ale unor reviste culturale
şi literare interbelice în Dicţionarul general al
literaturii române, publicat de Academia Română
sub cordonarea acad. Eugen Simion, materiale
diverse apărute în Revista Română de Istorie a
Presei, fiind unul dintre membrii fondatori în 1998 ai
prestigioase Asocia ii Române de Istorie a Presei.
Din această dublă perspectivă, de profesor care
predă limba română studen ilor şi de cititor curent şi
colaborator al publica iilor culturale, autorul încearcă
să extragă acele utilizări greşite sau inadecvate ale
limbii române şi să le explice, pentru a preveni
repetarea lor, având ferma convingere că “o limbă
corect folosită este o condiţie a unui intelectual
adevărat”. După cum arată D.Vlădu , „Faptele
discutate privesc aspecte diverse ale limbii române:
enunţuri deficitare ca sens, tautologii şi pleonasme,
paronimia, cacofonia, argoul, grafii problematice,
deficienţe în utilizarea virgulei, dezacorduri de tot
felul, limbaj vulgar şi sociologist vulgar, expresii
celebre şi maxime folosite eronat, clişee lingvistice,
cuvinte cu sensuri noi etc.” De men ionat că autorul
şi-a extras mai toate exemplele comentate în carte
din ziarele şi revistele de astăzi, ceea ce arată că
gazetarii noştri nu sunt întotdeauna foarte aten i la
modul de utilizare al limbii.
■■■ „Jurnaliştii militari sau arma scrisului”, aşa
se intitulează articolul lui Florian Bichir din
Evenimentul zilei din 24 iulie a.c., în care aduce
calde şi sensibile aprecieri fa ă de colegii noştri care,
mai pu ini vizibili decât noi „civilii”, îşi desfăşoară
activitatea în publica iile ostăşeşti. Materialul este
prilejuit de participarea sa la Ziua Presei Militare,
sărbătorită ca în fiecare an la 23 iulie, dată la care,
dar în 1869, a apărut, la Bucureşti, prima publica ie
a Armatei Române, intitulată Observatorul militar,
„diariu politicu şi scientificu”.
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■■■ Mediaşul radiofonic. 1950-2013. Acest volum
gândit şi coordonat de Mircea Hodârnău a apărut în
2013, la Mediaş, fiind o premieră pentru istoria
emisiunilor radiofonice din România.
Aşa cum îşi aminteşte
autorul acestui act cultural deosebit, “Gândul
să scriu o carte despre
oamenii de radio care
zilnic sau săptămânal
au încântat sau iritat
ascultătorii pe frecvenţele celor două posturi
de radio locale din
Mediaş, mi-a venit prin
anul 2010. Pentru documentare
am
folosit
surse din arhiva Primăriei Mediaş şi interviuri
cu colegii mei de
breaslă, respectiv anumite fişe de prezentare a
activitătii lor radiofonice. Am “colindat” ţări precum
Germania, Italia, Canada, Statele Unite ale Americii,
Marea Britanie, Spania şi orase ale României, unde
i-am gasit acum domiciliaţi pe foştii colegi. Am luat
legătura cu ei şi încet, încet m-am ţinut de capul lor
sş îmi trimită materiale despre activitatea lor
radiofonică. Nu a fost uşor, dar nici imposibil.” O
carte plină de amintiri şi evocări emo ionante ale
unor oameni care au făcut istorie în direct la
microfon, încântând nu doar un oraş întreg.
Aşteptăm şi alte asemenea ini iative de reconstituire
a activită ilor radiofonice şi din alte localită i ale ării.
■■■ Blogguri şi site-uri despre presă. Astăzi voi
vorbi despre câteva blogguri care au şi materiale
despre presă şi istoricul ei. Sunt alese la întâmplare.
● sandugrecu.blogspot.ro. Băiatul ăsta a promis
că ne va da prima parte dintr-o istorie a presei scrise
sportive moldoveneşti (cea de dincolo), dar s-a oprit
în 2 iunie 2014, după prima postare. A descris
apari ia primului ziar de sport – Moldova sportivă, la
30 septembrie 1989, urmat de varianta în lb.rusă la
7 ianuarie 1990. Bi-săptămânal, format A2, îşi
schimbă numele în Sport.Turism, după numai un an.
● nelupaunescu.blogspot.com. Ziaristul publică
zeci de fotografii făcute în mai multe redac ii ieşene,
cu diverse prilejuri. Ele pot constitui o contribu ie
importanta la istoria presei de după Revolu ie. Din
păcate, niciuna din fotografii nu are vreo explica ie,
aşa că rămâne ca doar ziariştii suprinşi în imagini să
ofere lămuririle necesare.
■■■ blog.activewatch.ro. Cuprinde multe date şi
informa ii despre ziarişti şi activitatea lor, despre
libertatea de expresie, iar uneori şi despre istoria
presei. Este activ, cu comentarii facute la zi,
curajoase şi interesante. Are şi multe link-uri de trimitere către o serie de institu ii de presă, precum
Centrul pentru Jurnalism Independent, de exemplu.

■■■ World of Media 2015 (Lumea Media 2015).
Journal of Russian Media and Journalism Studies.
Acest volum de 254
pagini cuprinde nouă
studii împăr ite în trei
teme mari. A fost publicat
de Asocia ia Na ională de
Cercetări în Mass-Media
în cooperare cu Facultatea de Jurnalism de la
Universitatea Lomonosov
din Moscova ( sub coord.
Elenei L. Vartanova). Iată
titlurile acestor studii (în lb. engleză) şi autorii lor:
● To the issue of the conceptual framework of media
research (Iosif Dzialoshinskiy, Marina Dzialoshinskaya) ● Regional media studies as a research area
(Alexander Chernov, Tatiana Zaitseva) ● Communicating Christian “Good Life” values in a secular
public sphere (Victor Khroul) ● Local newspaper in
modern Russia: specifics of development and main
trends (Luiza Svitich, Olga Smirnova, Alla Shiryaeva,
Mikhail Shkondin) ● News coverage of the 2012
Russian presidential election (exemplified by
“Rossiiskaya Gazeta”) (Alexander Kazakov, William
Benoit) ● The Russian magazine market as a
humanitarian space (Tatyana Frolova) ● Data
journalism as a new type of media communication.
Actual approaches of theoretical research (Marina
Shilina) ● Multimedia longread stories as a new
format for online journalism: “Snowfall” projects and
other experiments with content (Diana Kulchitskaya,
Artem Galustyan) ● The reconnection of Crimea as
viewed by the Turkish media (following the
comparative analysis of “Today’s Zaman”, “Hurriyet
Daily News”, “Daily Sabah”, “Good Morning Turkey”,
and “Journal of Turkish Weekly”) (Elizaveta
Golousova). Publica ia poate fi citită on-line la
adresa: www.worldofmedia.ru.

■■■ Fenia Driva, Scriitori şi autografe (Editura Sf.
Ierarh Nicolae, Brăila, 2014). Scriitoarea din
Călimăneşti scoate o nouă edi ie a căr ii apărute în
2001 la Ed.Sitech din Craiova. Sunt adăugate
autografele a circa 150 de scriitori noi, veni i la Casa
de odihnă a scriitorilor de pe malul Oltului. Mul i au
participat la lansări de carte în sta iune sau la întâlniri
cu cititorii, prilej cu care au scris câte o dedica ie şi
pentru Biblioteca orăşenească „A.E. Baconsky” sau
pentru bibliotecarele sale.
Autoarea povesteşte cu
mare talent împrejurările
în care s-au ob inut
aceste autografe de la
scriitori.
Sunt
oferite
datele şi locurile de
naştere ale acestora, iar
în anumite situa ii şi ale
mor ii, astfel încât paginile
căr ii nu sunt doar evocări
emo ionante ale acelor
momente, dar şi veritabile
şi pre ioase capitole de
istorie
literară.
Între
scriitori sunt peste 30
care au activitate şi ca
ziarişti într-o redac ie.

■■■ La Galcante. Este o librărie specializată în presă

veche. Aici pot fi cumpărate ziare, reviste, afişe,
fotografii, gravure, diverse documente care au legătură
cu trecutul unor gazette sau gazetari. Principalii
beneficiary sunt nu doar colec ionarii particulari, ci şi
muzeele şi bibliotecile care doresc achizi ionarea
anumitor publica i. Situată în Paris, pe rue de L’Arbre
sec nr.52. Telefoane: 01 44 77 87 44 Internet:
lagalcante@lagalcante.com.
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DIASPORA şi problemele noastre comune
Scrisoare din Germania
Stimate domnule Poenaru,
Vă mulţumesc pentru atenţia specială acordată mie şi Muzeului
Presei. Vă doresc să aveţi timp pentru a vă putea ocupa de revistă.
Subiectele abordate de dvs necesită un răspuns mai amplu. Eu mă voi referi
doar la câteva aspecte.
1. Site-ul ARIP. Este o discutie veche şi problema a rămas
nerezolvată. Aveţi totală dreptate, aceasta este cartea de vizită, dincolo de
revistă, a asociaţiei. Eu spun mereu - omul sfinţeşte locul. Aşa că până nu se
găseşte omul potrivit, situaţia nu se va schimba. Bănuiesc şi că acesta
trebuie cumva remunerat. Importantă este pasiunea şi dorinţa de a rezolva o
problemă stringentă.
2. Alt Muzeu al Presei. Pur şi simplu unii oameni sunt de neînlocuit.
Fără Petre Stoica şi primarul Jimboliei Kaba Gabor nu s-ar fi născut Muzeul Presei. Din 2009 aud mereu de
ideea unui alt muzeu, la Cluj sau Bucureşti. Evident că ideal ar fi la Casa Scânteiei. Sa nu uităm că muzeul
bănăţean a apărut înainte de începerea crizei economice, altminteri ar fi rămas doar la stadiul de concept. Mi-e
greu să cred că se vor găsi soluţii pentru un nou muzeu - clădire, mobilier, plata angajaţilor, achiziţiilor şi
utilităţilor, colecţie, abonamente la publicaţii etc. Mai simplă ar fi crearea unei anexe pe lângă o secţie
Documentar-Periodice din cadrul unei biblioteci. Probabil la Cluj ar fi cele mai mari şanse.
3. Muzeu virtual. Ideea este foarte bună, dar ajungem iar la oameni dedicaţi. Se vor găsi ei şi vor
putea aduna materialul - fotografii, cărti de vizită, legitimaţii, publicaţii etc.?
4. Muzeul Presei Jimbolia. El îşi îndeplineşte misiunea,în condiţiile ingrate date de poziţia sa
geografică. Este vizitat de elevii din oraş, de elevi şi studenţi din Timişoara şi Arad, de toţi cei care trec prin

Jimbolia. El ar putea fi un loc animat de intelectualitatea locală, mă refer în primul rând la profesori. Petre Stoica
visa ca jimbolienii să vină aici pentru a citi publicaţii, pentru o cafea sau un ceai, adică să devină un loc de
întâlnire cum fusese Cafeneaua Apunake de la Casa de Cultură.
Instituţia este cunoscută, dar evident că trebuie continuat efortul în această direcţie, prin organizarea de
evenimente şi mediatizarea acestora. Muzeul nu are încă o conducere nou numită.
Este un loc în care se pot aduna exponate. Cele mai importante sunt din donaţii. Eu am pledat cauza
muzeului la congresele ARIP şi ori de câte ori am avut ocazia. Acest muzeu poate fi ajutat de către colecţionari,
cel puţin cei ocazionali, editorii de publicaţii, în special la apariţia primului număr sau al unui număr special.
Revenim din nou la oameni, la faptele sau pasivitatea acestora.
Cu toata stima, Valeriu Corduneanu
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