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Din vorbă în vorbă cu cititorii
● Benone Neagoe (UZPR): Vă mulţumim pentru
gândurile frumoase: “E o bucurie să vă ştim aproape.
Evident, apreciem ceea ce faceţi. Este motivul
pentru care aţi fost nominalizat la Premiile UZPR”. Şi
noi încercăm să nu deziluzionăm. De aceea ne
străduim să oferim mereu cititorilor noştri o lectură
agreabilă şi utilă. Ne bucură că ne daţi voie să
preluăm unele materiale de pe site-ul UZPR.
● George Anca (Bucureşti): Îţi cer scuze, George,
că nu am putut participa la Colocviile tale de marţi,
31 martie a.c., dar a trebuit să plec la Vâlcea urgent,
căci sunt singurul sprijin al mamei şi soacrei mele.
Ulterior, imediat după Florii mi-am adus atât soacra,
cât şi mătuşa la mine acasă, căci amândouă au
peste 80 de ani, ca să le pot îngriji mai bine şi să le
am mereu sub supraveghere. În ziua de Paşti am
plecat urgent, din nou la maică-mea (83 ani), care a
căzut rău în curte la ea la ţară şi s-a lovit la spate, la
coaste, am dus-o la Spital la Rm.Vâlcea, la Urgenţe
pentru analize, radiografii, consult etc. Aşa mi-au
trecut sărbătorile! Dar Dumnezeu s-a indurat de
mine şi acum le-am adus pe linia de “plutire”, merg
singure pe picioarele lor, greu, dar merg… Voi vorbi
altădată despre tema propusă de tine privind felul
cum citeau boierii şi cărturarii vâlceni din secolele
17-19 gazetele aduse de negustorul Constantin Hagi
Pop din cele străinătăţuri: Lipsca, Viana, Utrecht…
● Anca Ionescu (Bucureşti-Rm.Vâlcea): Sper ca
toate cele trei “băbuţe” din îngrijirea mea să nu-mi
facă “probleme” exact în luna lui august, când am
programat o nouă Tabără de cercetare la Şirineasa
şi chiar un mic Seminar de istoria presei. Am promisiunea fermă a lui Ion Horia Horăscu, primarul de la
Prundeni-Vâlcea, fostul meu coleg temporar de
redacţie de la “Orizont” din anii şaptezeci, că ne
poate găzdui reuniunea ştiinţifică la Ateneul său
sătesc, are şi TV şi Radio pentru înregistrări. Aştept
oaspeţi de la Iaşi, Craiova şi Bucureşti. Voi face
toate comunicările în BIP nr. din luna mai a.c.
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● Iulian Boldea (Tg. Mureş): Îmi pare rău, dar nici
anul acesta nu pot veni la Conferinţa ştiinţifică
internaţională “Globalizare, dialog intercultural şi
identitate naţională” (Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity), ajunsă la ediţia a doua,
şi care se va desfăşura în perioada 28-29 mai a.c., la
Tîrgu Mureş. Am anunţat-o însă în paginile BIP, spre
ştiinţa celor interesaţi şi disponibili.
● Vali Corduneanu (Germania): Am făcut invitaţia,
la modul general, către bibliotecile judeţene şi
universitare din Sibiu, Braşov şi Cluj-Napoca, dar nu
am primit încă niciun răspuns afirmativ că ar fi
cineva dispus să citească şi să traducă
Siebenbürgische Zeitung de la 1598, ba încă să şi
scrie despre conţinutul acestuia. Voi găsi însă un
cunoscător de germană veche, scrisă cu caractere
gotice. Am reţinut solicitarea ta şi vom publica cât de
curând un articol privind evaluarea publicaţiilor

vechi (reviste, stampe, fotografii, cărţi poştale).

● Maria Danilov (Chişinău): Am vrut să vin şi eu la
Congresul ARIP de la Oradea, aveam o comunicare
interesantă. Mi-era dor să mă întâlnesc cu vechi
cunoştinţe. Dar m-am gândit că se putea interpreta
că încerc să mă fac remarcat după ce am luat
Premiul UZPR pentru Buletin de Istoria Presei la
categoria Presa on-line, după numai un an de apariţii
lunare. Nu doresc să perturb cu nimic activitatea
nimănui. Dimpotrivă.
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 binecunoscute de pe net:
culturaarsmundi.ro şi digital-library.ulbsibiu.ro.

GALA PREMIILOR UZPR 2014
(Relatare preluată de pe site-ul uzp.org.ro al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, 18 martie 2015
Sala de festivităţi a Institutului Cultural Român din Bucureşti a fost
arhiplină, la Gala Premiilor UZPR 2014. Au fost jurnaliştii nominalizaţi
pentru distincţiile anului 2014, sosiţi din Chişinău, Iaşi, Suceava, Reşiţa,
Graz-Austria şi Bucureşti, precum şi numeroase personalităţi din viaţa
culturală, din mass media, provocaţi şi de organizarea, în continuarea Galei, a
unei noi Serate „Eminescu, jurnalistul”. Evenimentul a fost caracterizat de
apariţia unui număr mare de tinere condeie, din presa scrisă, on-line, de radio
şi televiziune, autori de carte de presă, interesate şi onorate de participarea în
tradiţionala competiţie organizată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România. Moderatorii Doru
Dinu Glăvan, preşedintele UZPR, şi Benone Neagoe, secretarul general al UZPR, au creat o ambianţă
plăcută, atrăgătoare, argumentând fiecare premiu, prin evaluarea succintă a lui.

Vă prezentăm laureaţii din domeniul on-line

O tribună deschisă oricăror păreri şi colaborări, care să
faciliteze schimbul de informaţii între şi despre cercetătorii
pasionaţi de Istoria Presei, indiferent în ce mediu lucrează
aceştia realizează, cu mijloace proprii, jurnalistul
CONSTANTIN POENARU. Acesta face din istoria presei o
preocupare vie, prilej pentru tinerii gazetari de astăzi de a
învăţa de la predecesorii lor, atât din lucrurile bune pe care
le-au realizat, dar şi din greşelile inerente unei profesii atât
de dinamice şi stresante cum e jurnalismul. Ideea sa
călăuzitoare este aceea ca activitatea de cercetare în
domeniul istoriei presei să nu fie apanajul unei elite, fie ea şi
universitară. Portalul său,“Buletin de istorie a presei” a fost
distins cu premiul al treilea.

Premiul al doilea i-a fost acordar domnului Ion Măldărescu, unul din diplomaţii culturii româneşti prin
excelenţă, istoric, patriot, intelectual de valoare incontestabilă, apărător al istoriei şi tradiţiilor spirituale
româneşti, consilierul editorial al revistei Agero din Stuttgart, Germania, şi preşedinte al Societăţii culturale
ART EMIS. Notorietatea de care se bucură este dată de relaţiile rodnice în care se află cu instituţiile şi
centrele culturale locale şi naţionale, de volume de studii, cercetare istorică şi religioasă, de articolele, eseurile
şi comentariile în diverse publicaţii din ţară şi din străinătate, de filmele istorice, documentare şi artistice, de
grafică şi coperta de carte.
Nominalizatul juriului la premiul I al secţiunii Presa online este, anul acesta, jurnalistul Ion Petrescu, un
nume cunoscut în presă pentru curajul şi luările sale de poziţie pertinente. A urmat cariera militară avansând
până la gradul de colonel, fiind opt ani director al Trustului de Presă al Armatei României. În perioada
postdecembristă a îndeplinit misiuni peste hotare, ca jurnalist militar în Afganistan, Irak, Austria, Canada,
Cehia, China, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Republica Moldova, Polonia, Slovacia, Ungaria, S.U.A. şi
Turcia. Deşi este demersul solitar al unui lup singuratic, blogul său, “Linia de miră”, centrat pe analiză
militară şi comentariul politic, a devenit rapid extrem de popular, citit şi citat. Sutele de articole adunate de-a
lungul timpului, aici, şi mai apoi pe blogul ziarului “Adevărul” consacră expresii şi idei care, preluate, devin
comune în spaţiul public. Premiul I obţinut vine ca o recunoaştere a îndrăznelii de a crede în jurnalismul
independent.
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Lucrări alcătuite şi editate de Biblioteca Centrală Universitară - Iaşi
Toate marile biblioteci universitare şi chiar şi judeţene au Servicii bibliografice proprii,
care alcătuiesc diverse bibliografii ale operelor unor scriitori sau ale articolelor publicate in
anumite reviste. Acestea sunt puse la dispoziţia cititorilor care trec pragul acestor instituţii
de cultură, pentru a le uşura căutarea anumitor materiale şi a le permite studiul mai rapid
al anumitor teme. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” (fostă “N. Bălcescu”
prin 1948) a întocmit de-a lungul anilor, cu ajutorul specialiştilor săi, numeroase
bibliografii care privesc istoria presei. În cele ce urmează vă vom prezenta majoritatea
acestor bibliografii despre revistele literare şi ştiinţifice din depozitele bibliotecii, care
sperăm să vă fie instrumente utile de lucru în cercetările pe care le veţi efectua.
ADEV RULă literară şi artistic (1920-1939): Vol. I (Indice pe materii de Cornelia Oprişanu, Betina Meirovici şi
Rebeca Lagmantel, 1967, 726 p.), Vol. II (Indice pe materii de Betina Meirovici şi Rebeca Lagmantel, 1968, 430
p.), Vol. III.1 şi III.2 (Indice pe materii de Betina Meirovici. 1970, 782 p., respectiv 232p.), Vol. IV (Indice pe
materii de Betina Meirovici. 1971, 204 p.).
AL UTAă româneasc (1837-1838). Indice bibliografic de Cornelia Oprişanu. 1969, 50 p. Ediţie facsimilată
urmată de transcrierea textului, glosar şi indici, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970, 186 p.
ALBINA româneasc (1829-1849). Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Mariana Stescu. 1999, 2 vol.
ALMANACHULăSociet ii Academice Socia-Literareă“RomâniaăJun ” (1883; 1888). Indice bibliografic de Silvia
Tomescu-Mosneguţu şi Leonida Maniu. 1983, 11 p.
ANALELEăŞtiin ifice aleăUniversit iiă“Al. I.ăCuza”ădinăIaşi (serie nouă). Secţiunea I. Vol. III. Matematică, fizică,
chimie (1955-1973). Indice pe materii şi indice de nume de Lidia Gavrilescu. 1981, 528 p.
ANALELEă Stiin ifice ale Universit iiă “Al. I.ă Cuza”ă dină Iaşi (serie nouă). Vol. II. Ştiinţe naturale. Indice pe
materii şi indice de nume de Lenuţa Drăgan. 1978, 226 p.
ANALELEă Ştiin ifice ale Universit iiă “Al. I.ă Cuza”ă dină Iaşi (serie nouă). Teologie (1993–2002). Indice
bibliografic de Elena Antohi. 2004, 61 p.
ANALELEăŞtiin ifice ale Universit iiă“Al. I.ăCuza”ădinăIaşi. Vol. I. Ştiinţe sociale. Indice pe materii şi indice de
nume. 1975, 169 p.
ANNALESă Scientifiquesă deă l’Universitéă deă Iassy (1900-1948). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu, 1974,
131 p.
ARHIVA. Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi (1889-1916; 1921-1940). Indice bibliografic de
Georgeta Oniscu, 1974, 404 p.
BULETINULă “Mihaiă Eminescu” (Cernăuţi, 1930-1944). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu, Georgeta
Oniscu. 1971, 42 p.
BULETINUL Institutului de Filologie Român “Al.ă Philippide” (1934-1945). Indice pe materii şi de nume de
Dorina Merches. 1972, 152 p.
CONTEMPORANUL (1881-1891). Indice pe materii şi alfabetic. 1964, 94 p.
CONVORBIRI critice (1907-1910). Indice bibliografic adnotat de Silvia Mosneguţu-Tomescu. 1983, 177 p. + XV.
CONVORBIRI literare (1972-1989); PAGINI bucovinene (1982 -1989). Indice bibliografic de Dorina Merches.
1999, 3 vol.
CUGETUL românesc (1922-1924). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. 1975, 72 p.
CURENTUL nou (Galaţi, 15 nov. 1905-martie 1906). CURENTUL nou (Bucureşti, 1 febr.-28 sept. 1920). Indice
bibliografic de Mariana Stescu. 1972, 30 p.
DACIA literar (1840). Indice pe materii şi alfabetic. 1964, 10 p.
ETHOS - revistă de teorie a culturii (1944-1947). Indice bibliografic de M. Bodinger. 1971, 17 p.
EVENIMENTUL literar (1893-1894). Indice pe materii de Betina Meirovici şi Georgeta Oniscu. 1971, 38 p.
GÂNDUL nostru. Revista de literatură şi artă (Iaşi, 1921-1928).Indice bibliografic de Martin Bodinger.1974,59 p
GÂNDUL vremii - revistă de ideologie (1933-1939). Indice bibliografic de M. Bodinger. Iasi, s.a., 48 p.
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IAŞUL literar (Convorbiri literare) (1949-1971). Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Dorina Merches. 19721973, 2 vol.
ION Creanga (Bîrlad, 1908-1921). Indice bibliografic de Maria Rezlescu. 1971, 269 p.
ÎNSEMN RI ieşene (1936-1940). Indice pe materii alfabetic si analitic de Cornelia Oprisanu şi Maria Rezlescu.
1969, 459 p.
ÎNSEMNARI literare (1919). Indice pe materii alfabetic şi analitic de Eugenia Toma. 1971, 41 p.
JURNALUL literar (1939). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. 1973, 116 p.
LAMURA (Bucuresti, 1919-1928). Indice bibliografic de Aurora Alucai. 1981, 274 p.
LITERATURA român . Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan şi Dorina Merches. 1973, 714 p.
LITERATURA şi arta român . Idei, simţire, formă (Bucureşti, 1896-1910). Indice bibliografic de Mariana
Stescu. 1971, 209 p.
LUMEA. Bazar saptămînal (1924-1926). Indice bibliografic de Mariana Stescu. 1971, 80 p.
MANIFEST (1934-1936). Indice bibliografic. 1975, 48 p.
MEŞTERUL Manole (1939-1942). Indice bibliografic întocmit de Aurelia Stoica. În: Meşterul Manole. Antologie
literară, studiu introductiv de Al. Husar. Bucuresti, Editura Fundaţiei Culturale “Memoria”, 2004.
MINERVA. Revistaă de sinteză culturală (1927-1930). Indice bibliografic de Martin Bodinger şi N. Didoiu. 1971,
26 p.
MOLDOVA liber şi Lupta Moldovei (1944-1947). Indice bibliografic de Valeria Potop şi Lidia Gavrilescu. 1974,
1080 p.
NATURA. Revistă pentru răspândirea ştiinţei (1905-1916; 1922-1948). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu.
1973, 564 p.
NATURA. Serie nouaă (1949-1960). Indice pe materii. Indice de nume de Virginia Sănăuceanu şi Dorina
Merches. 1970, 141 p.
PAGINI moldovene (1932-1933). Indice pe materii alfabetic şi analitic de Eugenia Viorica Toma. 1972, 29 p.
REVISTA idealist (1903-1916). Indice bibliografic de Lenuţa Drăgan. 1974, 286 p.
REVISTA Ideei (1900-1916). Indice bibliografic de Martin Bodinger. 1972, 86 p.
REVISTA scriitoarei (1926-1943). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu. 1981, 190 p.
REVISTA de filosofie (Bucureşti, 1907-1943). Indice bibliografic de Martin Bodinger. 1975, 107 p.
REVISTA social ă(1884-1887). Indice bibliografic de Georgeta Oniscu. 1971, 6 p.
SECOLUL XX (1961–1975).Vol.I. Indice bibliografic tematic adnotat de Silvia Tomescu-Mosneguţu.1988, 699 p.
STUDII literare (1942, 1943, 1944, 1948). Indice bibliografic. 1971.
UMANITATEA. Revistă literară, socială şi ştiinţifică (Iaşi, 1920). Indice bibliografic de Aurora Alucăi. 1974,43 p.
VERSURI si proza (1911-1916). Indice bibliografic de Maria Saliniuc. 1975, 89 p.
VIA Aăromîneasc (1906-1946). Indice pe materii. Indice alfabetic, 1956-1957, 2 vol.
VIA Aăromâneasc (1948-1963). Indice pe materii. Indice alfabetic, 1966, 2 vol.
VIA Aăromâneasc (1971-1985). Indice bibliografic de Lidia Gavrilescu şi Veronica Pricope. 1992, 790 p.
VIA Aăromâneasc (1986-1989). Indice bibliografic de Veronica Pricope. 1995, 191 p.
VIA A româneasc (1990-1994). Indice bibliografic de Veronica Pricope, 1999, 207 p.
VIEA Aănou (1905-1925). Indice bibliografic tematic adnotat de Silvia Mosneguţu, M. Frunză. 1975, 503 p.
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Am citit, ne-a plăcut, vă semnalăm
În contra direcţiei online în cultura română
de Daniel Cristea-Enache
critic literar
(din Revista 22, 4 noiembrie 2014)
De ce am mai avea interes pentru publicaţii şi cărţi tipărite, de vreme ce trăim în epoca online, şi în era
Facebook? Unii spun deja această enormitate, alţii doar o gândesc.
Cei din generaţia mea îşi amintesc ce a însemnat momentul Decembrie 1989 pentru presa românească. Brusc,
chioşcurile sărăcăcioase şi cenuşii de ziare, la care până atunci nu se băgau decât periodicele Partidului, în frunte cu
Scînteia, s-au umplut de publicaţii la care se făcea coadă. După atâtea cozi la alimente, în anii ‘80, cozile la ziarele
noastre libere arătau şi însemnau - deodată - altceva. Într-o pagină a lui Radu Cosaşu, ruptura aceasta e pusă în evidenţă
de felul în care Leonte Răutu, fostul cerber ideologic al epocii trecute, contempla un chioşc nou de ziare. Stupefavţia lui
Leonte Răutu în faţa dezlănţuirii unei prese necontrolate şi necenzurate, lăţindu-se „indecent“ pe tarabele din centrul
Bucureştilor, era un motiv de profundă şi adâncă bucurie pentru un journalist şi un scriitor ca Radu Cosaşu, care simţise
pe pielea lui şi controlul, şi cenzura.
Astăzi, la aproape un sfert de secol de la momentul zero al redescoperirii şi reinventării presei românești, o
flanare prin Centru este mai degrabă una întristătoare. Aproape că nu mai găseşti ziare - iar cele care totuşi se mai vând
sunt din sfera produselor subjurnalistice şi subculturale de tip tabloid. Cât despre revistele culturale... A cumpăra un
număr de revistă culturală, în centrul Capitalei unei ţări membre a Uniunii Europene, este un act inițiatic, dirijat de
răspântii, ursitoare şi destinul personal. La chioşcurile noastre de ziare descoperi orice altceva decât ziare, iar majoritatea
revistelor culturale din ţară, după închiderea chioşcului din faţa Muzeului Național al Literaturii Române (în urma pierderii
sediului), nu se mai găsesc nicăieri.
De ce ar mai apărea un ziar quality, dacă el nu se vinde? De ce ar mai exista reviste culturale, dacă publicul
interesat nu le poate cumpăra? În definitiv, de ce am mai avea interes pentru publicaţii şi cărţi tipărite, de vreme ce trăim
în epoca online şi în era Facebook?
Unii spun deja aceste enormităţi, alţii doar le gândesc. Sunt spiritele imitative şi adaptative, care caută mereu
drumul cel mai uşor, confundându-l cu evoluţia, şi anume cu evoluţia logică şi legică. Dacă, mâine, ar crăpa Facebook-ul
şi pe ruinele lui ar apărea ceva complet diferit, apostolii online-ului integral ar vorbi despre reţeaua de socializare cu
superioritatea cu care, azi, vorbesc despre tipar. Fiindcă evoluţia legică, după ei, este aceea în care mai-noul are
obligatoriu dreptate împotriva mai-vechiului. Mai-vechiul trebuie să dispară, să evacueze scena, pentru ca mai-noul să
apară şi să se instaleze în centrul gândirii, deprinderilor, existenţelor noastre. Omul recent din cartea lui Horia-Roman
Patapievici este un om gândind şi trăind în news-feed.
Sunt ultimul care să ignore ori să dispreţuiască forţa de diseminare a Internetului - dar de când am ajuns să
confundăm mijlocul cu scopul şi instrumentul cu dezideratul? În logica direcţiei online în cultura română, copiii noştri n-ar
mai trebui să înveţe nimic (pot găsi, doar, totul pe Google), n-ar mai trebui să deschidă o carte (e mai lesne şi mai cool să
dai like şi share), n-ar mai trebui să intre într-un muzeu (sunt aplicaţii care le oferă accesul, din aşternut).
O logică şi o filozofie a minimului efort intelectual prezidează lecţiile, cursurile şi seminariile pe care ni le tot oferă
- cu aerul că avem nevoie de ele - oameni fără instrucţie, dar cu ambiţia de a instrui pe alţii. Nu, domnilor apostoli ai
inutilităţii tiparului, în ce mă priveşte, nu am nevoie de cursurile domniilor voastre de „progres“ pe vector subcultural. Eu
am nevoie de cărţi, de ziare quality şi de reviste culturale, de muzee şi biblioteci, de galerii de pictură şi de săli de teatru
pline de oameni asemenea mie. Nu am şi nu avem nevoie de opoziţia artificială dintre tipar şi Internet, menită să ascundă
carenţele din instrucţia domniilor voastre, lipsa de orizont al unei formări intelectuale.
E problema domniilor voastre că nu aţi citit, nu aţi văzut şi nu aţi ascultat. Rămâneţi domniile voastre în
paradigma Google, în orizontul like & share şi în estetica de tabloid. Construiți domniile voastre instituţii prin care să oferiţi
celor interesaţi fructele cunoaşterii de la care vă nutriţi. Şi, rogu-vă, nu mai vorbiţi cu atâta aplomb despre progres, când
tot ce fac domniile voastre este să importe, fără nici un discernământ şi fără vreun aport personal, ultimul trend din US şi
ultima modă din UK. Dacă se întâmplă să ajungeţi în US ori în UK, intraţi totuşi într-o librărie, într-o bibliotecă, într-o
galerie de artă... Daţi câţiva bănuţi pe ziarele şi revistele culturale tipărite de acolo. Pe scurt: culturalizaţi-vă.
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O ştire a explodat, la închiderea ediţiei, în spaţiul culturii române cu extensie europeană şi globală. Un
propovăduitor al direcţiei online a preparat o omletă cu trei ouă, a făcut selfie cu tigaia - şi acum aşteptăm cu răsuflarea
tăiată potenţialul de viralitate al postării sale.

Constantin Poenaru
La început au fost gazetele manuscris, scoase în câteva zeci de copii pentru uzul exclusiv al nobililor de la Curţile
Apusene, apoi inventarea tiparului de către Gutemberg a dus la multiplicarea publicaţiilor în mii şi mii de exemplare. În
sfârşit, apariţia Internetului către sfârşitul mileniului II a desăvârşit imaginea “satului global” al lui Mc Luhan, oferind
posibilitatea schimbului de informaţii, aproape instantaneu, între toţi cei conectaţi la reţeaua mondială de calculatoare.
Ultima noutate în domeniul informaticii a schimbat radical şi perspectiva editorilor de reviste. Chiar dacă tiparul
clasic pe suport de hârtie nu dă încă semne de sufocare, în ciuda unora care de ani buni îi tot cântă prohodul, este cert că
Internetul a adus un suflu proaspăt în activitatea publicistică, revigorant şi înnoitor. Astfel, graţie minunilor tehnicii de
scanare, poţi vedea şi citi “pe viu” paginile unor reviste tipărite la mii de kilometri distanţă, la doar câteva ore de la ieşirea
lor din tipografie. În felul acesta, cititorul din România este pus pe picior de egalitate cu cititorul din Franţa, Anglia sau
Statele Unite ale Americii, în ceea ce priveşte accesul aproape instantaneu la informaţii de interes public, singura
dificultate majoră fiind nu atât preţul timpului petrecut pe Internet, încă prohibitiv pentru noi, românii, cât mai ales
greutatea alegerii între miile de adrese web care ţi se oferă cu generozitate, în toate limbile pământului.
Pentru români, cel mai bun site în acest sens este www. ziare.com, unde pot fi găsite peste 500 de adrese de ziare
şi reviste on-line, ca şi de posturi de radio şi de televiziune. Ca vâlcean instalat de peste 20 de ani în Bucureşti, mă bucur
să „citesc” pe monitorul calculatorului două ziare locale – Curierul de Vâlcea şi Monitorul de Vâlcea, care-mi aduc în
fiecare dimineaţă veşti proaspete „de acasă”. Sunt astfel la curent cu toate manifestările culturale desfăşurate în judeţ.
Ca o încununare a ştiinţei şi tehnicii informatice, au apărut – tot pe Internet, desigur – revistele on line sau
virtuale, concepute special numai pentru calculator. Accesând site-ul unei astfel de publicaţii, ţi se oferă posibilitatea unei
receptări integral-globalizatoare a produsului respectiv. Astfel, nu numai că poţi vedea şi citi textele şi imaginile statice
ale revistei, ca la orice tipăritură obişnuită, dar poţi vedea şi imagini în mişcare (cinematografice), poţi auzi vocile
autorilor textelor respective sau ale unor actori ori cântăreţi, poţi participa, interactiv, la un chat (cerc de discuţii) pe
marginea unor teme anume alături de alţi participanţi din lumea întreagă, poţi intra în dialog direct cu oricare dintre
autorii produselor prezentate în paginile revistei sau cu redactorii acesteia, fie sunând la un număr de telefon afişat pe
monitorul calculatorului, fie trimiţând un e-mail.
Pentru cei nostalgici sau pentru cei care doresc să “pipăie” revista în formatul ei clasic şi s-o păstreze, eventual, în
bibliotecă, se poate face transferul ei pe suport de hârtie cu ajutorul imprimantei, operaţiune prin care fiecare navigator de
pe Internet devine, într-un fel, şi tipograf-editor.
Să fie oare acesta sfârşitul gazetăriei clasice sau începutul unei ere noi în mass-media? Vă las pe dumneavoastră,
cititorii, să apreciaţi. Eu, personal, mărturisesc că duc dorul câteodată bătrânului şapirograf cu care am scos primul număr
al revistei liceului, File vâlcene. Nu era, de fapt, decât un rulou de cauciuc scorojit, asemănător celui cu care zugrăvea
maică-mea pereţii de Paşti, şi pe care atâta l-am împins înainte şi înapoi, atâta l-am apăsat prin tuş şi apoi pe colile de
hârtie aşa-zise „ministeriale”, încât parcă mai simt şi acum urma bătăturilor făcute în palmă. Dar mie, puştiul însetat de
mirosul aţâţător al cernelii tipografice, aparatul acela greoi şi rudimentar, găsit de paznicul liceului în podul internatului de
fete, mi se părea că este cel mai modern utilaj tipografic din lume.
Şi totuşi, cel mai mult mi-e dor de mirosul înţepător de cerneală ieftină cu care mi-am scris, când cu peniţă Redis,
când cu peniţă normală, primele mele reviste-manuscrise, de la Luncavăţul, Oltul, Universul şi Dacia Literară, până la
Balenele. Acestea din urmă le-am scos în timpul liceului, în mai multe serii, fiecare număr având între 8 şi 32 de pagini
(foi smulse dintr-un caiet de matematică, pentru a ţine drepte rândurile şi coloanele), fiind caligrafiat de mine timp de
câteva nopţi, în fiecare lună, ca un copist mănăstiresc, până când am fost „turnat” de cineva la Securitate şi a trebuit să-mi
întrerup clandestina mea activitate editorială.
Când coloana vertebrală dă semne de oboseală şi ochii încep să-mi lăcrimeze de atâta privit pe Internet, mă întind
pe vechea mea canapea din sufragerie şi răsfoiesc agale cele câteva numere din Balenele salvate de la Securitate. Dintre
paginile îngălbenite de vreme adie un miros crud de zambile presate, de parcă s-ar fi deschis dintr-o dată poarta grădinii
cu flori de la bunica şi toate amintirile primăverilor copilăriei mele năvălesc peste mine, înnebunindu-mă de plăcere. Căci
am uitat să vă spun: revistele acelea au fost folosite într-o vreme şi ca ierbar pentru lecţiile de botanică!
Vor fi ele revistele virtuale de pe calculator mai frumoase, mai rapide, mai interactive şi mai cum or fi, dar nu ştiu
dacă vor putea mirosi vreodată a zambile…

Aceste note nostalgice după tiparul de altădată au apărut cu ani în urmă într-o revistă tipărită din
Rm.Vâlcea. Astăzi scot Buletin de Istoria Presei în format on-line. Şi nu doar din raţiuni economice...

7

Dumitru Vlăduţ - la 65 de ani
În primăvara aceasta, chiar la început de Măr işor, pe 3 martie, profesorul universitar Dumitru Vlădu de la
Timişoara a împlinit 65 de ani, dintre care peste patru decenii în domeniul cercetării, inclusiv al istoriei presei literare.
Cunoscut comparatist şi teoretician literar, Mitică, aşa cum îi spun prietenii, este vâlcean de obârşie, s-a
născut în 1950 într-un sat de pe Valea Luncavă ului, la Ciorăşti, unde a copilărit o vreme împreună cu poetul George
ărnea şi actualul guvernator al Băncii Na ionale Mugur Isărescu. Şcoala generală a urmat-o în satul de centru al
comunei Şirineasa, iar liceul la Băbeni, fost şi actual orăşel de oieri fugi i de peste mun i în timpul împărătesei Maria
Tereza.
S-a specializat în filologie la Sec ia româno-franceză a Universită ii Babeş-Bolyai din Cluj (1969-1973),
cochetând o vreme cu cenacliştii de la “Echinox”, dar, băiat serios şi aplecat spre cercetarea academică, respinge
ispita boemei literare şi, în general, a beletristicii de orice fel, afundându-se meticulos în măruntaiele teoriei literare,
îndeosebi a curentului simbolist. De aceea alege să se ducă în inima Banatului, la Timişoara, unde i se oferă un post
important la Baza de Cercetări Ştiin ifice a Academiei Române - Sectorul poetică şi stilistică, dar nu stă decât doi ani,
după care trece la Centrul de Ştiin e
Sociale al Universită ii din Timişoara, unde
rămâne până la Revolu ie. Revine la
primul său loc de muncă, rebotezat Institutul
de
Cercetări
Socio-Umane
„Titu
Maiorescu" al Academiei Române, de la care
pleacă în 1999 pentru a preda la
Facultatea de Drept şi Administra ie Publică
“Tibiscus”, unde va fi şi decan al Facultă ii
de Drept.
A
publicat
numeroase
studii
ştiin ifice în reviste şi volume colective de
specialitate,
editate
de
universită i
prestigioase din ară şi chiar străinătate,
unele având ca subiect istoria unor reviste
literare din trecut. Printre căr ile semnate de
D. Vlădu , primite cu interes de critica
literară şi de specialiştii în domeniu, amintim
câteva: Teoriile simboliste româneşti,
Timişoara, 1987, Poetici simboliste în
România şi Franţa. Interferenţe retoricostilistice, introducere de G.I. Tohăneanu,
Timişoara, 1999, Argumentări critice, Ed.
Eurostampa, Timişoara, 2010; Noi ipostaze
ale literaturii lui Ion Budai-Deleanu.
Tematologie, retorică şi argumentare, Ed.
Fragment
hispanic,
Ed.
Eurostampa,
Napoca
Star,
Cluj-Napoca,
2010,
Timişoara, 2012 [cu o recenzie în Revista română de istorie a presei, nr.2 (12), 2012]. Autor de prefe e şi îngrijitor de
edi ii, traducător din limbile franceză şi spaniolă, a colaborat cu zeci de articole despre scriitori şi reviste literare la
Dicţionar al scriitorilor din Banat (Concep ie, coordonare generală şi revizie Alexandru Ruja), Ed. Universită ii de Vest,
Timişoara, 2005, ca şi la Dicţionarul general al literaturii române, apărut între 2005-2009, sub egida Academiei
Române şi în coordonarea generală a acad. Eugen Simion.
Membru al Asocia iei Române de Istorie a Presei, men ionat ca atare în Dicţionarilor membrilor postat pe siteul ARIP, a participat în 1998 la primul Congres al acestei asocia ii abia înfiin ate, lucrările inându-se în Castelul
Macea de lângă Arad. A prezentat chiar şi o comunicare despre Revista arădeană “Biserica şi şcoala”, inclusă în vol.
Studii şi cercetări de istorie a presei, “Vasile Goldis” University Press, Arad, 2008.
A participat la cel de-al VII-lea Simpozion Na ional de Jurnalism, cu participare interna ională, având tema
„Limba de lemn în presă – ieri şi azi”, organizat în perioada 24-25 octombrie 2008 de Catedra de Jurnalism a
Universită ii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. A prezentat comunicarea Limba de lemn în discursul legionar,
păstrându-se aşadar în grani ele specializării sale privind Stilistica.
În Revista romînă de istorie a presei a mai publicat articole despre O revistă arădeană interbelică: „Înnoirea”
[nr. 1 (7), 2010], precum şi recenzii la căr ile lui Ilie Rad, Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Scrisori şi interviuri, Ed.
Tribuna, Cluj-Napoca, 2011, [nr. 2 (10), 2011] sau Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici. O geografie publicistică după
gratii, Ed. Universită ii de Vest, Timişoara, 2012 [nr. 1 (13), 2013].
De-a lungul anilor colaborează la revistele Analele Universităţii din Timişoara, Seria Ştiinţe filologice, Caietul
Cercului de studii, Analele Universităţii “Tibiscus” din Timişoara. Seria Jurnalistică ,Cercetări de lingvistică,
Coloana infinitului, Limbă şi literatură, Orizont, Paralela 45, Povestea vorbei (Rm. Vâlcea), Reflex (Reşi a), Revista
română de istorie a presei, Studii de literatură română şi comparată, Transilvania, Arca (Arad), Sudii vâlcene ş.a.
Deşi preocupările sale de istorie a presei sunt oarecum secundare celor de simbolism şi stilistică, de teorie
literară în general, cum îi cere norma sa didactică universitară, D.Vlădu anun ă că îşi va reuni la un loc, într-o carte,
toate studiile sale despre revistele literare despre care a scris până acum. Îl aşteptăm.
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“In honorem” Teodor Tanco – la 90 de ani
Constantin POENARU
L-am cunoscut printr-o întâmplare fericită - una din acele rare ocazii pe care destinul ţi le aşează uneori în
cale - în chiar ziua în care împlinea 80 de ani de viaţă. Eram la Cluj-Napoca pentru cu totul alte treburi decât cele
literare sau gazetăreşti şi în seara de 22 aprilie 2005 am zărit un afiş care anunţa o întâlnire la Biblioteca Centrală
Universitară cu Teodor Tanco, care îşi lansa noua sa carte Istoria presei româneşti a judeţului Bistriţa-Năsăud de la
origini până în 2004.
Ca unul care eram de mulţi ani implicat în cercetarea trecutului jurnalismului din ţara noastră, publicând mai
multe studii pe această temă, mi-am zis că era momentul potrivit să petrec o seară instructivă, poate să-mi procur şi
cartea şi să îl cunosc personal pe acest cercetător pasionat pe care îl ştiam doar după nume şi după un articol sau două
din revista Presa noastră, care apăruse înainte de 1989.
Nu mai reţin exact cine erau personalităţile culturale şi universitare clujene care au ţinut să-l omagieze atunci
pe “batrânul” Tanco. S-au spus multe vorbe frumoase, de apreciere, la adresa celui născut la 22 aprilie 1925, la
Monor, judeţul Bistriţa Năsăud, şi care se
manifestase plenar nu doar ca jurist,
absolvent al Facultaţii de Drept a
Universităţii din Cluj (1946-1950) şi
asistent al lui Tudor Drăganu, la Catedra de
drept
constituţional.
Dimpotrivă,
sublinia eminentul chirurg şi om de cultură
Crişan Mircioiu, el însuşi ajuns la
venerabila vârstă de 92 de ani, Teo Tanco a
cochetat cu folos atât cu filozofia şi
istoria, fiind o vreme chiar profesor la
universitate, cât şi cu proza şi
dramaturgia, cărţile şi piesele sale
bucurându-se de calde aprecieri din
partea cititorilor şi spectatorilor. Dar el şi-a
atras preţuirea mai cu seamă pentru
strădania neobosită cu care a cercetat mii de
acte, documente şi hârtii în biblioteci şi
arhive privind trecutul literar şi cultural
năsăudean, demersul său îndelungat şi
erudit materializându-se în lucrările
monumentale Virtus Romana Rediviva
(şapte volume masive publicate între 19731993 şi încununate cu Premiul „George
Bariţiu" al Academiei Române) sau
Dicţionar literar (1639-1997) al
judeţului Bistriţa-Năsăud (1998), dar şi în
cărţi de referinţă precum Lumea
transilvană a lui Ion Creangă (1989),
Despre Liviu Rebreanu (2001), Andrei
Mureşanu contra biografilor (2002) şi
George Coşbuc în viaţă şi în documente
(2003).
Cercetătorul Gelu Neamţu - pe care atunci l-am cunoscut şi mi-a şi dat ultima sa apariţie Procese politice de
presă antiromâneşti din epoca dualismului austro-ungar. 1868-1890. Alte studii de istoria presei. Vol. I. Editura
Societăţii Culturale “Pro Maramureş”, “Dragoş Vodă”, Cluj-Napoca, 2004 – a insistat pe importanţa deosebită a
ultimului volum semnat de Teodor Tanco şi care priveşte Istoria presei româneşti a judeţului Bistriţa-Năsăud de la
origini pânî în 2004, apărut sub egida Societăţii Culturale „Lucian Blaga” şi cu sprijinul Ministerului Culturii şi
Cultelor. Lucrarea a fost dificil de realizat pentru că înseşi cele două entităţi care alcătuiesc judeţul de astăzi, Bistriţa
şi Năsăud, au avut de înfruntat vicisitudinile unei istorii zbuciumate şi adesea mai vitregă cu populaţia românească
decât cu cea maghiară sau săsească. De aceea, primul capitol se intitulează, sugestiv, „Presa tipărită şi manuscrisă
sub ocupaţia străină: 1867-1918, 1940-1944”. Evocarea trecutului presei în limba română începe cu revista
Magasinulu Pedagogicu, aprobată cu mare greutate de cenzura dualistă în 1867. Urmează alte trei capitole dense:
„Presa liberă în democraţia interbelică: 1918-1946”, „Presa cenzurată în comunism: 1946-1989” şi „Presa
postdecembristă liberă: 1989-2004”.
Sub fiecare titlu de revistă sau ziar, ilustrat frecvent cu frontispiciul primei pagini a primului număr, autorul
prezintă nu doar datele seci ale publicaţiei respective (ani extremi de apariţie, editori, redacţie, format, tipografie), dar
şi fragmente din programele revistelor mai importante, motivaţiile sociale şi politice ale apariţiei, comentarii asupra
principalilor colaboratori şi a materialelor publicate (articole, poezii, proze etc.). Este cu adevărat o “istorie” a
trecutului presei româneşti din zonă, uneori chiar uşor narativ-literaturizată, nu doar o înşiruire searbădă de titluri ca
într-un catalog obişnuit de publicaţii periodice. Poate de aceea istoricii presei din mediul universitar nu îl citează pe
Teodor Tanco, deşi sunt convins că măcar unii au consultat lucrarea, aşa cum au consultat şi alte istorii regionale ale
presei, cum ar fi cele ale lui Vasile Cărăbiş (Gorj), Tudor Nedelcea (Oltenia), Petre Petria sau Horia NestorescuBălceşti (Vâlcea), Aurel Cosma (Banat), Ion N.Oprea (Vaslui), P. Zaharia (Tulcea) etc.

Sunt onorat că l-am cunoscut, l-am auzit vorbind, apoi i-am citit Istoria cu atenţie şi real interes,
pentru că datele furnizate de autor sunt adunate cu mare cheltuială de energie şi de timp, cu dragoste si
acribie, cu respect faţă de corectitudinea informaţiilor furnizate şi faţă de cititori.
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Istoria radiodifuziunii maghiare din România până în 1989
Gáspár Sándor

(material preluat după enciclopediavirtuala.ro)
Începuturile istoriei radiodifuziunii maghiare din România datează din perioada dintre
cele două războaie mondiale: în 1939, în perioada imediat anterioară Dictatului de la Viena,
apare pentru prima dată în programul postului Radio România din Bucureşti emisiunea de ştiri
în limba maghiară (de două ori pe zi), care se şi desfiinţează în urma cedării Transilvaniei de
Nord. În anul 1931 era deja construit turnul emiţător în Cluj, iar începând din 1942 autorităţile
maghiare pun în funcţiune staţia de retransmisie (demontată de autorităţile române la plecarea
lor în Transilvania de Sud) şi totodată construiesc un mic studio, inaugurat la 27 februarie
1942, din care se difuzează în anii următori Programul I al Radioului Ungariei. Aceasta a fost
prima emisiune radio în Transilvania, iar acest moment poate fi considerat ziua de naştere a
difuziunii radiofonice maghiare din România. În cele ce au urmat, studioul din Cluj nu a mai
avut emisiune independentă.
Dezvoltarea în teritoriu a Radiodifuziunii Române a început în anul 1941, cu
înfiinţarea studioului din Iaşi, alte studiouri fiind create mai târziu, în anii '50 (la Iaşi, Cluj, Timişoara, Târgu-Mureş şi
Craiova). Caracteristica principală a radiodifuziunii în timpul dictaturii comuniste a fost centralizarea. Totodată, conform
organigramei, în studiourilor teritoriale s-a aprobat numai funcţionarea unui departament pentru minorităţi; minorităţile
naţionale nu au avut dreptul să înfiinţeze o redacţie proprie cu pregătire profesională corespunzătoare. Specializarea - cu
excepţia studioului teritorial din Târgu Mureş - a oferit posibilitatea dezvoltării doar emisiunilor în limba română.
Cenzura era foarte aspră, colaboratorii Direcţiei Presei se deplasau zilnic la redacţii pentru a aproba sau pentru a
interzice manuscrisele şi înregistrările destinate difuzării. Mai târziu, emisiunile pregătite erau controlate doar de
conducerea studioului teritorial, înainte de difuzare. De asemenea, în emisiunile directe puteau fi citite numai texte aprobate
anterior.
În cadrul postului Radio Bucureşti a fost înfiinţat o redacţie maghiară care a difuzat prima sa emisiune în data de 2
mai 1945. Până în 1954 aceasta a fost singura emisiune în limba maghiară. La 15 martie 1954, a fost lansat Studioul
Teritorial de Radio Cluj; din 5 mai 1955 a început emisia Studioului Teritorial de Radio Timişoara, care însă nu a avut
emisiune în limba maghiară până la 23 decembrie 1989. Pe 2 martie 1958 şi-a început activitatea Studioul Teritorial de
Radio Târgu-Mureş.
Începând din 1970, studiourile teritoriale au fost conectate între ele, astfel că toate posturile cu emisiune în limba
maghiară puteau fi ascultate pe aceeaşi frecvenţă. În acest fel, emisiunea în limba maghiară a totalizat 7 ore pe zi, fiind
întrecută până şi de emisiunile teritoriale în limba română, pe lângă Programului II al Radio România, care de asemenea a
beneficiat de spaţiu suficient pe releele teritoriale.
În data de 12 ianuarie 1985, în urma unui simplu ordin telefonic central, toate studiourile de radio (şi de televiziune)
regionale au fost desfiinţate, benzile înregistrate fiind transportate la Bucureşti şi îngrămădite în depozitul central al Radio
România la Jilava. Instalaţiile, calificate ca rezerve strategice, au fost păstrate în cantităţi minime, dar în condiţii tehnice
perfecte, în clădirile studiourilor.
În perioada comunistă au apărut şi germenii radiodifuziunii colective maghiare din România: în anii '50 au fost
înfiinţat numeroase centre radiofonice locale, care difuzau şi emisiuni de interes local. Dintre acestea au avut o importanţă
aparte în istoria radioului posturile tineretului universitar: Visszhang (Ecoul) la Cluj, Marosvásárhelyi Diákrádió (Radioul
Studenţesc din Târgu-Mureş) şi Temesvári Diákrádió (Radioul Studenţesc din Timişoara).
Bibliografie selectivă:
Rádióba mondom - 1931 december 5 in Reményik Sándor: Az Építész fia, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1983,

219.o. ; Sebestyén Kálmán - Magyar rádióadó Kolozsváron, 1940-1944 in. Honismeret, 2000/6; Nagy Csaba: "Magyar
nyelvű adásunkat közvetítjük a Radio România 1875 méteres hullámhosszán". A Romániai Magyar Szó Naptára 1948. - l.
Székelyudvarhelyi iskolarádió. Vörös Zászló (Mv.) 1958. márc. 22. - Ünnepélyes keretek között avatták fel a
Marosvásárhelyi Tartományi Stúdiót. Vörös Zászló 1958. márc. 2. - Marosi Péter: Mit láttam a fülemmel? [A kolozsvári rádió
Akusztikon-műsorából]. Utunk 1968. júl. 21. - Guttman Mihály: A zeneoktatás szolgálatában [a kolozsvári rádió]. Igazság
1969. okt. 14. - Nagy Miklós Kund: Irodalom a marosvásárhelyi rádióban. ÁVD. 1974. - Kónya Anna: A bukaresti magyar
rádiózás kezdetei. Kézirat. 1975. - Kovács Ferenc: A kolozsvári rádió magyar adásainak története. Kézirat. 1985. - Ábrahám
János: Új hang az éterben [35 évvel ezelőtt indultak a kolozsvári rádióstúdió adásai].- Enyedi Sándor: A romániai
magyarság története. Kulturális intézmények. 1944-1989. In: 70 év. A romániai magyarság története. Bp. 1990. 98-100; uő:
A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után. Regio 1999/3 (újraközölve: Tegnaptól tegnapig. Kolozsvár
1998. 237-261).- Szentgyörgyi Ibolya: A kolozsvári rádió története. 1954-1989. A pártrádió időszaka. ÁVD. 1998.
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STUDII ● CERCETĂRI ● EVENIMENTE
■■■ O voce de neuitat - Paul Grigoriu. La 3
aprilie a.c. s-a dus în cer o voce inconfundabilă,
care nu poate fi uitată aşa uşor. Marele Om de
Radio Paul Grigoriu s-a stins din viaţă în casa sa
“de la ţară”, de la Buciumeni, nu departe de
Capitală. S-a născut la 6 martie 1945 la Bacău,
a urmat franceza şi spaniola la Universitatea din
Bucureşti, iar din 1969 a lucrat la Radiodifuziunea Română, în Redacţia emisiunilor
pentru străinătate, secţia franceză. După 1990 a
lansat în eter emisiunea “Matinal”, care a
devenit rapid etalon de profesionalitate şi model
şi pentu alte posturi de radio. A ocupat diverse
funcţii
în
conducerea
Societăţii
de
Radiodifuziune Română, culminând cu cea de
director general interimar în perioada oct.1994sept.1995. Timbrul său catifelat, deşi uşor
gutural, ca şi calitatea intelectuală a mesajelor
transmise l-au făcut foarte căutat de ascultători
încă de pe vremea celebrelor emisiuni estivale
de la Radio Vacanţa dinainte de 1989, până la
romanticele radioprograme intitulate „Noapte
albastră”. Întâlnirea cu el pe calea undelor îţi
dădea linişte, încredere în tine şi putere să-ţi
reiei în fiecare zi treburile obişnuite. A cochetat
frumos şi cu muza literară, scriind mai multe
cărţi de suflet, precum Anatomia unei străzi,
1992, Vară franceză (Un romantic la Paris),
1998, Moştenirea tinichigiului, 2000 sau
Radiografii. 1969-1989, apărută în acelaşi an.
Acum, Radu Grigoriu le vorbeşte îngerilor, la
Radio Eternitatea.
■■■ Conferinţa ştiinţifică internaţională
“Globalizare, dialog intercultural şi identitate
naţională” (Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity). Ediţia a doua a
acestei manifestări de prestigiu are loc în
perioada 28-29 mai a.c., la Tîrgu Mureş, şi este
organizată de Institutul de Studii Multiculturale al
Asociaţiei pentru Cultură, Multimedia şi Educaţie
Democratică ALPHA (condusă de prof.univ.dr.
Iulian Boldea), în parteneriat cu Universitatea
“Petru Maior” din Tîrgu Mureş şi Institutul de
Ştiinţe Socio-Umane “Gheorghe Şincai” al
Academiei Române, din acelaşi oraş. Sunt
aşteptaţi participanţi din ţară şi din străinătate.
Lucrările conferinţei vor fi editate într-un volum
ce va fi indexat ştiinţific de Thomson Reuters
Web of Knowledge (ISI), iar programul include,
ca şi la prima ediţie, şi o secţiune specială
dedicată Jurnalismului. Pentru informaţii suplimentare, scrieţi la: iulian.boldea@gmail.com.

■■■ A murit profesorul de Jurnalism Ferenc
Vasas. La 26 martie a.c. s-a stins din viaţă Ferenc
Vasas (n. în 1942 în satul Nicoleşti, jud. Harghita),
profesor la Facultatea de Jurnalism şi Ştiințele
Comunicării (FJSC) din cadrul Universităţii
Bucureşti. Absolvent al Institutului de Limbi și
Literaturi Străine din cadrul Univesităţii Bucureşti,
promoția 1966, a studiat jurnalistica într-un curs
postuniversitar, între anii 1970 – 1971, după care a
desfăşurat o activitate de peste 40 de ani în presa
scrisă şi audiovizuală. A fost corespondent al
Agenției Naționale de Presă „Agerpres” pentru
județele Covasna și Harghita, respectiv Sibiu și
Vâlcea, apoi reporter în centrală pe diverse domenii,
redactor-șef al cotidianului de limba maghiară
Megyei Tukor din Sf. Gheorghe și şef de
departament la cotidianul Curentul, a condus
departamentele de știri locale în cadrul televiziunilor
Antena 1, B1 TV și TVR. A mai predat jurnalism
studenţilor de la Universitatea ''Lucian Blaga'' din
Sibiu, Universitatea Româno-Canadiană din Braşov
şi Centrul pentru Jurnalism Independent, fiind un
cadru didactic şi îndrumător profesional foarte
apreciat.
■■■ Bilete de papagal – ediţie completă. În 1946
Tudor Arghezi a scos un volum cu o parte din
tabletele sale publicate în micuţa revistă (32x12 cm)
Bilete de papagal. Ar fi interesant de re-citit toate
materialele apărute în cele şase serii ale revistei,
mai ales că aici au debutat o serie de poeţi şi
prozatori, precum Virgil Teodorescu, Aurel Baranga,
Geo Bogza, Cella Delavrancea, Maria Banuş etc. De
aceea lucrăm la re-editarea integrală a Biletelor de
papagal, atât în format tipărit, cât şi digital.
Seria I: 2 febr.1928-9 aug.1929 (460 nr.).
Seria II: 15 iun.1930-5 oct.1930.
Seria III: iunie 1937-febr.1938 (33 nr.).
Seria IV: apr.-sept.1943 (tabletă în Informaţia zilei).
Seria V: 16 dec.1944-15 febr.1945 (48 nr.).

Seria VI: febr.1966-iun.1967 (tabletă în revista
Argeş din Piteşti).
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■■■ Revista „Litere” la 15 ani!
Aflu din publicaţia
dâmboviţeană
Pro
arme, pe care o
primesc prin e-mail,
că Litere, „revista
lunară de cultură a
Societăţii Scriitorilor
Dâmboviţeni”, a împlinit zilele acestea,
odată cu scoaterea
de sub tipar a nr. 3
(180) pe martie a.c.,
15 ani de apariţii
neîntrerupte. Nu am mai găsit în ultimii ani pe nicăieri, aici
în Bucureşti, revista ce aducea la începuturile sale cu
binecunoscuta „siluetă” gazetărească a Biletelor de
papagal a lui Tudor Arghezi. Am colecţionat-o o vreme, de
la primul număr din aprilie 2000, editat iniţial în format 10,5
x 30 cm (azi 16 x 29 cm) şi cu un număr de pagini redus la
jumătate din cel actual care se pare că are între 70-100 de
pagini. M-au atras nu doar forma şi grafica „mai altfel”
decât ale celorlalte reviste literare de la noi, dar şi numele
care semnau în această publicaţie ce apărea pe atunci în
micuţul orăşel Găeşti, cel în care predaseră o vreme la
liceul din localitate criticii Şerban Cioculescu şi Vladimir
Streinu (acesta fiind născut într-o comună apropiată, Teiu).
Director era şi este şi astăzi scriitorul Tudor Cristea, iar
secretar de redacţie (azi redactor-şef) Mihai Stan, printre
primii redactori numărându-se Dumitru Ungureanu şi
Daniela Iordache. Cât priveşte colaboratorii, aşa cum scrie
Dicţionarul general al literaturii române, L-O, Editura
Univers Enciclopedic, 2005, "Litere a reuşit să coaguleze
un grup de autori legaţi de spaţiul dâmboviţean, de la
reprezentanţii Şcolii de la Târgovişte până la generaţiile
mai noi, şi s-a impus prin valoarea materialelor publicate,
prin fermitatea şi caracterul avizat al opiniilor, dar şi printrun mod elegant de a polemiza." Iată câteva nume: Mircea
Horia Simionescu, Alexandru George sau Mircea
Constantinescu (trecuţi între timp la cele eterne), Barbu
Cioculescu, Florentin Popescu, George Coandă, Nicolae
Scurtu, Margareta Bineaţă ş.a. Din 2001 revista are
redacţie şi la Târgovişte, şi-a făcut una şi la Chişinău, iar
de zece ani apare sub egida Societăţii Sciitorilor
Dâmboviţeni, preluând titlul mensualului de atitudine
tinerească scos la Găeşti în octombrie 1933 de un grup
din care făceau parte Aurel Chirescu, Matei Alexandrescu
şi Mihail Ilovici, dar actuala revistă nu pare să se revendice
drept continuatoarea celei de acum 80 de ani. Mai multe
puteţi citi în Litere 15 ani. Istoria unei reviste literare
dâmboviţene, lucrare aflată sub tipar.

☼ DETECTIV

PRIN ANTICARIATE ☼

■ Publicaţii rebusiste de prin anii 1944-1948 ■

Cutreierând aiurea pe nesfârşitele câmpii ale
Internetului, am dat peste un anticariat online care pune la
vânzare o colecţie impresionantă de publicaţii rebusiste
(cărţi şi reviste), care ar fi aparţinut lui Mihail I. Popescu,
remarcabil creator şi dezlegător de rebus. Adresa unde le
puteţi vedea şi achiziţiona - dar
repede, căci o parte s-au
vândut deja, în ciuda preţurilor
nu chiar modice întotdeauna –
este: antic-shop.ro.
Iată câteva titluri de reviste
rebus disponibile:
● Amalgam Rebusist, 4 buc:
Moment recreativ, Pe gânduri,
Clipe de fericire, Sfinxul din
Hollywood. Preţul este de 15
ron fiecare şi este negociabil.
Conform lui Oprică Preda
(Rebus, nr.241, 5 iulie 1967,
p.25), între 1945-1948 au
apărut 15 buc.
● Almanahul Amalgam Rebusist 1946 (preţ 50 euro)
este redactat de Nicolae Traian şi are imaginea actriţei
Elvirei Godeanu şi a autografului acesteia pe copertă.
● Albumul Amalgam Rebusist nr.2, (150 ron), cu
fotografia actriţei Dina Mihalcea pe copertă şi cu careuri de
Aurel Mihăilescu, Alex. Niculescu, George Munteanu,
Ioana Catrinel, ş.a.
● Almanahul Amalgam Rebusist 1947, printre autori:
Teodor Garabet, Ştefan Erculescu, Mitică Teodorescu,
Mihail Gafiţa, Mihail I. Popescu.
● Crucişopera, revistă de
cuvinte încrucişate, 9 bucăţi
legate cartonate. Preţul:25
ron pentru o bucată. Conform aceluiaşi O.Preda, ar fi
apărut 21 de nr. între 19461948. Iar de la nr.18 din
1947 s-a numit Gri-Gri –
Crucişopera. La.nr.5 era
director Petre P.Petre, iar
revista avea 16 p şi era
tipărită la Ed. Express.
Printre colaboratori: Horia
Furtună, Elisabeta Andrei,
N.Ciocâlteu, Liviu Popescu,
Şt.Erculescu, M.Popescu,
Gh.Gâlea.
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