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Anul II                                           Nr. 4 (16)                                       Aprilie 2015 
 

Buletin de ISTORIA PRESEI 
 
 

Publicaţie lunară a Centrului Român de Istorie a Presei, 
primul institut particular de studii şi cercetări, creat oficial la 24 ianuarie 2014 

 

Mesaje şi sugestii de la cititori 
 

● Marian Petcu (Bucureşti): Vă mulţumesc pentru 
semnalarea celor trei evenimente care au loc la 
Galaţi, Cluj-Napoca şi Chişinău şi care au în 
program, între altele, şi teme privind Istoria presei. 
Pentru ultimul dintre ele, care se va desfăşura în 
toamnă în capitala Republicii Moldova, doritorii vor 
putea afla informaţii utile accesând site-ul Universi-
tăţii de Stat din Chişinău. 
● Viorel Frâncu (Buzău): Aştept încă materialul 
promis pentru a-l publica în Buletin. 
● Constantin Olaru (Şirineasa): Nu ne-am văzut 
din tinereţe, dar mă bucur că ai preocupări privind 
istoria comunei, şi nu numai. Că mi-ai citit Buletinul 
de Istoria Presei, de unde ai aflat şi de studenţii de la 
Arhitectură care au fost în vara trecută la Biserica de 
lemn din sat, au făcut măsurători, au desenat 
releveul clădirii şi au făcut descoperiri importante în 
podul acesteia. Printre sutele de acte civile din 
Arhiva parohială, cu o vechime de 90-100 de ani, ei 
au găsit şi câteva reviste bisericeşti, precum: 
Renaşterea şi Biserica Ortodoxă Română. Într-un 
dulap se mai află alte câteva zeci de reviste de prin 
anii 1930-1940. 
● Anca Ionescu (Bucureşti): Tabăra de Cercetare 
de la Şirineasa va avea loc în perioada 15-30 august 
a.c. Dacă vom fi sănătoşi şi nu se vor petrece lucruri 
neprevăzute care să împiedice întâlnirea noastră. 
Vom organiza şi un Seminar regional de Istoria 
presei, poate şi cu ajutorul lui Ion Horia Horăscu, 
primarul de la Prundeni-Vâlcea, fostul meu coleg 
temporar de redacţie de la “Orizont”-ul vâlcean din 
anii şaptezeci, care ar putea găzdui reuniunea 
ştiinţifică la Ateneul său sătesc, unde are şi TV şi 
Radio pentru înregistrări. Aştept oaspeţi de la Iaşi, 
Craiova, Bucureşti şi Suceava.  
● 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 Dia-
logue and National Identity), din 28-29 mai a.c., la 
Tîrgu Mureş. Am anunţat-o însă în paginile BIP, spre 
atenţia celor interesaţi şi disponibili. 

● Ion Soare (Rm.Vâlcea): Mulţumesc de urări, voi analiza 
sugestiile tale. Aştept mediatizarea promisă a Buletinului în 
paginile revistei tale Forum V. 
● Vali Corduneanu (Germania): Apreciază munca 
“remarcabilă” a bibliografilor de la Biblioteca Centrală 
Universitară din Iaşi, despre ale căror lucrări am scris în nr. 
precedent al BIP. “Tot moldovenii noştri!” 
● Maria Danilov (Chişinău): Vă mulţumesc că aveţi curajul, 
nu ca alţi foşti colegi din ARIP, să citiţi această “fiţuică” şi 
chiar să o afirmaţi public. Stimă deosebită pentru modul 
colegial în care mă informaţi despre evenimentele ştiinţifice 
la care participaţi. Cât despre reuniunea de la Oradea, 
apreciez tonul obiectiv-subiectiv, firesc, al caracterizării: “A 
fost un congres f. drăguţ, bine organizat, cu multă bună-
voinţă, cu solidaritate de breaslă (deşi puţini dintre cei 
vechi)”. Mi-e dor să vă văd, ca şi pe ceilalţi foşti… 

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. 
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Al VIII-lea Congres Naţional de Istorie a Presei 
Asocia ia Română de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu Universitatea din Oradea (prin Facultatea de 

Istorie, Rela ii Interna ionale, Ştiin e Politice şi Ştiin ele Comunicării – Departamentul de Istorie; Departamentul de Ştiin e 
Politice şi Ştiin ele Comunicării; Facultatea de Litere), în parteneriat cu redac ia revistei Familia, Muzeul ării Crişurilor, 
Direc ia Jude eană pentru Cultură Bihor şi Asocia ia Culturală a Românilor din Létavértes (Ungaria), a organizat, în zilele 
de 24 şi 25 aprilie, la Oradea, cea de-a VIII-a edi ie a Congresului Na ional de Istorie a Presei, cu tema ”Presa 
culturală”, eveniment dedicat unui dublu jubileu: 150 de ani de la apari ia revistei Familia, la Pesta (septembrie 1865), 
din ini iativa lui Iosif Vulcan, şi 50 de ani de apari ie neîntreruptă, la Oradea, a celei de-a cincea serii a revistei. 

Deschiderea Congresului a avut loc în Aula Magna a Universită ii din Oradea. După intonarea Imnului de stat al 
României şi a celebrului Gaudeamus, au transmis cuvinte de salut: prof. univ. dr. Constantin Bungău, rectorul Universită ii 
din Oradea; prof. univ. dr. Marius epelea, din partea Senatului Universită ii din Oradea; lect. univ. dr. Claudia Timofte, 
din partea prefectului Jude ului Bihor; Mircea Jacan, director, Consiliul Jude ean Bihor; Ioan Moldovan, directorul revistei 
Familia; Lucian Silaghi, director executiv al Direc iei Jude ene pentru Cultură Bihor; prof. univ. dr. Aurel Chiriac, director al 
Muzeului ării Crişurilor din Oradea; prof. univ. dr. Ilie Rad, preşedintele ARIP; prof. univ. dr. Ion Zainea, vicepreşedinte al 
ARIP. Ceremonia de deschidere a Congresului avea prevăzut şi un moment muzical inedit: interpretarea odei Lui Iosif 
Vulcan, compusă de George Enescu (1904), pe versurile lui I.U. Soricu, moment muzical sus inut de studen i şi cadre 
didactice de la Facultatea de Arte din cadrul Univ. din Oradea, care, din motive obiective, nu a mai putut fi prezentat. 

În interven ia sa, preşedintele ARIP a spus că, între sutele de asocia ii, ligi şi funda ii existente în România, ARIP 
se individualizează prin cel pu in două lucruri: organizează, în fiecare an, cîte un congres, ale cărui lucrări le şi editează 
(chiar la acest congres a fost lansat cel de-al şaptelea volum, Presa Primului Război Mondial, reunind lucrările 
Congresului anterior, de la Gala i), şi tipărirea unei reviste ştiin ifice – Revista română de istorie a presei –, ajunsă deja la 
nr. 15. De asemenea, a fost anun at laureatul pe 2014 al Premiului “Nicolae Sever Cărpinişan” pentru activitate 
jurnalistică: Michaela Bocu, cunoscuta ziaristă de la Făclia de Cluj. Premiul Na ional “Valeriu Branişte”, instituit pentru 
contribu ii ştiin ifice în domeniul istoriei presei nu a fost acordat. 

Conferin a inaugurală – Presa ca izvor istoric – a fost sus inută de acad. Nicolae Edroiu, directorul Institutului de 
Istorie „George Bari iu” din Cluj-Napoca al Academiei Române. A urmat, conform tradi iei, prezentarea în plen a celor mai 
recente două lucrări ale invitatului de onoare, în cazul de fa ă ale acad. Nicolae Edroiu: Izvoarele răscoalei lui Horea 
(1784). Seria B. Izvoare narative. Vol. IV. Presă, broşuri, Editura Acad. Române, Bucureşti, 2014, 517 p. (a prezentat: 
prof. univ. dr. Sorin ipoş, Universitatea din Oradea) şi Scrierea chirilică românească, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2013, 
307 p. (a prezentat prof. univ. dr. Viorel Faur, Universitatea din Oradea). Ceremonia a mai inclus o informare privind 
decizia bordului ARIP – de înfiin are a Filialei din Budapesta a ARIP, avînd-o ca preşedintă pe dr. Maria Berényi, 
cercetător ştiin ific, director al Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, care a prezentat, cu această ocazie, 
expunerea Rolul presei româneşti din Budapesta în viaţa naţional-culturală din Transilvania şi Ungaria sec. al XIX-lea. 

Cele 67 de lucrări înscrise la Congres (datorate unor cadre didactice universitare şi din învă ămîntul 
preuniversitar, cercetători, bibliotecari) au fost prezentate în patru sec iuni: I. Revista Familia – 150; II. Micromonografii de 
reviste culturale; III. Figuri de publicişti; IV. Presa culturală şi cenzura. V. Mass-media – tradiţii şi actualitate. 

Sîmbătă, în a doua zi a Congresului, a avut loc adunarea generală ARIP, urmată de prezentarea unor căr i ale 
participan ilor la Congres, a expozi iei de carte organizată de Editura David Press Print din Timişoara, după care a urmat 
un pelerinaj şi depunerea unei coroane de flori la Monumentul funerar al lui Iosif Vulcan din Cimitirul Municipal Oradea, 
unde prof. univ. dr. Blaga Mihoc ne-a povestit aventura strămutării rămăşi elor pămînteşti ale lui Iosif Vulcan, din cimitirul 
Olosig din Oradea (unde acesta a fost înmormîntat, la 10 septembrie 1907), în actualul loc din Cimitirul Municipal Oradea. 
S-a depus o coroană de flori şi la bustul lui Iosif Vulcan din Parcul Libertă ii. 

A avut loc apoi deplasarea participan ilor la Létavértes, un orăşel situat la 50 de km de grani a româno-maghiară. 
Aici am vizitat o expozi ie fotodocumentară, dedicată lui Iosif Vulcan, deschisă la Biblioteca din Létavértes, unde am fost 
întîmpina i de primarul oraşului, Menyhárt Károly Sándor, care ne-a urat bun venit şi a prezentat oraşul pe care îl 
conduce, pentru al treilea mandat, şi de Kriszán Gábor (Gavril Crişan), preşedintele Asocia iei Culturale a Românilor din 
Létavértes (asocia ie căreia ARIP i-a oferit o diplomă de onoare), după care s-au depus trei coroane de flori la alte trei 
obiective importante: mormîntul lui Iustin Popfiu (1841-1882, fost preot greco-catolic în localitate, colaborator la prima 
serie a revistei Familia, afirmat apoi ca un valoros scriitor), situat în curtea Bisericii Greco-Catolice din Létavértes, la Casa 
de Cultură a oraşului, unde se află o placă amintind de faptul că Iosif Vulcan şi-a petrecut aici o parte din copilăria şi 
adolescen a sa, şi în curtea Şcolii Generale „Irinyi János”, unde se găsesc mormintele mamei lui Iosif Vulcan şi ale altor 
membri ai familiei Irinyi (Irimie) – mama lui Iosif Vulcan, Victoria, era sora savantului chimist Irinyi János, inventatorul 
chibritului. 

Următorul Congres al ARIP, din 2016, va avea la Institutul de Studii Banatice “Titu Maiorescu” din Timişoara, aflat 
sub egida Acad. Române, tema Congresului fiind Presa ştiinţifică şi presa de popularizare a ştiinţei, avînd în vedere faptul 
că anul viitor se vor împlini 150 de ani de la înfiin area Acad. Române, cel mai înalt for ştiin ific al ării; în 2017, Congresul 
al X-lea, jubiliar, va avea loc la Cluj-Napoca, unde a luat fiin ă ARIP.  ■ ILIE RAD, din Făclia, Cluj-Napoca, 28.04.2015 ■ 
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Sfaturi pe lumină 
ACULTURAŢIA – o modă în 

televiziunile româneşti  
*  

Prof.dr. Mihai Miron 
 

 

Dacă am fi pesimişti, ca Herbert Marcuse, am spune că televiziunea creează şi satisface false nevoi 

spirituale, aplatizează opinii şi gusturi artistice, produce deci efecte sociale controlabile de către specialişti şi – 

uneori – insesisabile de către publicul neavizat. La ce este „bun” atunci publicul? El este consumatorul, într-o 

societate de consum din ce în ce mai mult internaţionalizată, mondializată, cu tendinţe de egalizare. Dar o 

egalizare care nu merge esenţial către economic ar fi şi imposibil acum – dimpotrivă, putem vedea că diferenţele 
economice între state cresc – ci o egalizare ce se duce spre generalizarea unor nevoi spirituale, spre satisfacerea 

lor prin modele valabile peste tot, prin impunerea de mode care să dea senzaţia de participare la viaţa lumii şi 
celor care mâncând odată pe zi (şi nu din motive de cură de slăbire!) cred că înţeleg politicile şi mersul lumii în 

faţa televizorului. 
La această posibilă şi intens folosită întâlnire a culturilor, prin care unii se dezadaptează schimbând locul, 

mediul geografic, profesional sau social şi acceptă atunci un nou tip de cultură, găsim fenomenul de aculturaţie.  

Numai că astăzi, când undele şi sateliţii au micşorat lumea şi au desacralizat zeii, conducătorii, religiile şi 
principiile, astăzi aculturaţia nu mai impune plecarea fizică dintr-un loc, nu mai impune renunţarea conştientă la 
propria cultură, la civilizaţia originară a persoanei, ci se foloseşte de câştigurile tehnologiei – de radio, jurnal, 

carte, disc, CD, casetă, internet şi mai ales televizor. De ce mai ales, pentru că televiziunea se adresează 
concomitent văzului, auzului, dă o puternică senzaţie de participare la evenimentul urmărit, dă sentimentul de 

comunicare la care participi în papuci, comod, fără să te mai pregăteşti pentru o comuniune reală, la faţa locului, 
directă, cu ştaif, în care te verifici înainte de a te exprima şi unde eşti – prin simpla prezenţă – invitat să te 
exprimi. Aşa, singur sau cu familia în faţa ecranului poţi spune orice,oricum, sau – şi mai bine – poţi să taci 
comod şi să accepţi, să iei de bun tot ce ţi se oferă. Iar pentru diriguitorii de programe de televiziune, niciodată 
rupte de programele sociale, politice, economice, culturale etc., devine uşor să influenţeze, să „conducă spre mai 
bine”, să manipuleze publicul obosit de muncă şi dornic de a cunoaşte şi altceva decât a învăţat la şcoală. 

Tendinţa sau tentaţia de a respinge, sau măcar de a se detaşa de tradiţional, de nativ şi naţional, puternică 
în secolul al 19-lea la protipendade, a devenit la mijlocul secolului trecut şi se păstrează încă o caracteristică a 

plebei, luată nepeiorativ, în sensul de mulţime, de masă, poate cu ceva mai puţină educaţie dar în orice caz cu 

acces la tehnologii şi folosirea lor. Este exact momentul în care televiziunea a început să se dezvolte şi să 

înlocuiască nevoia de cultură prin culturalizare, nevoia de discuţie prin urmărirea de talk-show, nevoia de agora 

prin comoditatea living-room-ului. Fenomenul nu l-am inventat noi, românii, nici nu cred să-l fi „inventat” 
cineva, dar sunt sigur că l-au descoperit politicienii, analiştii, sociologii şi au început să-l folosească din plin. 

Cred că la ora actuală aculturaţia nu mai este o stare căutată sau acceptată de o persoană sau comunitate 
insertată într-o cultură nouă, ci este mai ales un fenomen creat, dirijat de specialişti pentru a generaliza sisteme 

educaţionale, culturale, de civilizaţie, lingvistice, politice şi chiar religioase. 
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În ceea ce ne priveşte, cu efecte mici la începuturi şi din ce în ce mai mari ulterior, românii rămânând pe 
loc, la noi acasă, chiar înainte de descoperirea televiziunii, am mai trecut prin mode care nu erau departe de 

renunţarea parţială sau totală la propria cultură în favoarea altora: slavă, polonă, germană, maghiară, turcă, greacă, 
franceză, rusă şi mai nou anglosaxonă. Şi asta chiar în condiţiile în care intelectualii conştienţi de pericolul 
mimetismului cultural au atras mereu atenţia asupra adevăratei valori internaţionale: suma culturilor naţionale, 

multiculturalitatea etnică . 
Se acreditează ideea că televiziunea dă publicului ceea ce doreşte el, că nu face decât să răspundă unor 

nevoi impuse de public, că acest lucru se întâmplă din cauza concurenţei între televiziuni, a nevoii de audienţă 
care se transformă în vânzare de spaţii publicitare. Acesta ar fi motivul scăderii nivelului cultural, civilizator al 

programelor de televiziune. Inexact. Este doar unul dintre motive şi bineînţeles că orice adevăr parţial este mai 

rău decât o minciună. O televiziune condusă de audienţă merge sigur spre banalizare, omogenizare, exigenţă 
minimă, renunţare la artă, ştiinţă, cultură în programele sale. Iar în timp, va pierde chiar şi audienţa pentru care   
s-a bătut atât. Pericolul cel mai mare este, sunt sigur că l-aţi identificat – omogenizarea. Este o formă perfidă a 
aculturaţiei, pentru că se omogenizează prin acceptarea aceluiaşi model, unic, sau a unor puţine modele. Şi se mai 
petrece ceva: se încearcă a se ascunde fenomenul prin confuzia lingvistic posibilă între modă şi model. Se 

ascunde modelul cu nevoia de modă, înţeleasă şi drept curent. Aşa, unele structuri puternice, internaţionale, de 
televiziune îşi vând moda unor formate de emisiuni, aceleaşi care se pot urmări la toate televiziunile din lume, de 

pe mai toate continentele, moda unor programe, scheme de difuzare, ba chiar şi unor exprimări lingvistice pornind 
de la un anumit ritm al vorbirii şi un anumit tip de accentuare a cuvintelor, de folosire a unor neologisme 

provenite numai dintr-un anume grup lingvistic! Iar în spate ce se ascunde? Căutând, în spate găsim modelul. 
Astăzi, mai ales cel american, mai puţin european sau sudamerican, pentru că la urma urmei forţa economică a 
Statelor Unite şi puternica industrie cinematografică şi de televiziune au impus modelul made in USA. Nu cred că 
este de condamnat tendinţa americană de a-şi vinde producţiile şi, implicit, de a face export de sistem. Sistemul 

democratic american nu este de lăsat deoparte, dimpotrivă. Dar aici este vorba mai ales de cultură, este cu totul 

altceva.  

 Este reală tendinţa pieţei de televiziune de a cumpăra, de a imita, de a folosi ceea ce este la modă (cu 

beneficiul modelului ascuns), de a cumpăra ieftin şi de a vinde scump (cu publicitatea inclusă). Şi uite aşa nu mai 
producem piese de teatru, ci sitecom-uri, cumpărăm telenovele, cumpărăm filme de aventuri, thriller-uri, emisiuni 

umoristice nu de puţine ori vulgare (iar când imităm, accentuăm chiar tendinţa spre vulgaritate), în fine vedem în 

toată Europa, dar şi la noi, Surprize, Iertări, Rulete, Miliardari, Teleshopping, Tineri neliniştiţi, mutanţi, 
headlines şi chiar ... Totul despre sex! 

Ce se află în spate? Păi după cum vă spuneam: modelul de viaţă... al unui popor, sau al altora care îl 

mimează, sau al nostru care, de asemenea, deocamdată, mimăm. Mimăm Leana şi Costel? Mimăm Monica? 

Mimăm De 3 x femeie? Mimăm Din dragoste? Mimăm Focus! Mimăm Observator! Mimăm Ştiri ( news)! Şi, din 
păcate sau din model, mimăm şi Jurnal! 

Citesc în DEX: aculturaţia reprezintă preluarea de către o comunitate a elementelor de cultură 
materială şi spirituală sau a întregii culturi a altei comunităţi aflate pe o treaptă superioară de dezvoltare. 

Dar dacă nu este aşa? 

 

MIHAI MIRON a condus Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZP) între 1996-2012, în prezent fiind Superior al 
“Ordinului Ziariştilor”. S-a născut la 20 aprilie 1942 şi a studiat filologia la Iaşi şi la Bucureşti, unde a susţinut şi un doctorat 
în 1976. A lucrat o vreme în presa scrisă, dar peste 30 de ani şi i-a petrecut în radio şi televiziunea publică, realizând circa 
500 de emisiuni radiofonice şi 1000 de filme documentare TV, cu subiecte culturale, muzicale, folclorice sau religioase. Este 
profesor asociat (specialitatea Televiziune) şi conducător de masterate la Universitatea Hyperion - Departamentul de 
Jurnalism, membru în conducerea Comisiei internaţionale pentru deontologie în presă. Titlul “Sfaturi pe lumină”, sub care îşi 
aşează tableta de faţă pe care ne-a încredinţat-o spre publicare, este o paralelă antitetică la genericul emisiunii “Sfaturi pe 
întuneric” în cadrul căreia Nicolae Iorga şi-a difuzat celebrele sale conferinţe de la Radio între 1931-1940.  
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Presa şcolară şi educaţia tinerilor 
Revistele Colegiului Na ional „Carol I” din Craiova 

 

Constantin Poenaru 
 

Colegiul Național „Carol I” din Craiova este o instituție de învățământ cu tradi ie din ara noastră, unii zic că ar fi 
chiar a doua şcoală în limba română ca vechime.  

Înfiin at oficial la 20 mai 1826, cunoaşte din plin mai toate vitregiile vremurilor prin care trece: cutremure, nepăsarea 
şi reaua-voin ă a politicienilor şi conducătorilor administra iei locale, lipsa cadrelor didactice imediat după Revolu ia de la 
1848, transformarea sa temporară în cazarmă sau spital în timpul Primului Război Mondial. Devenit liceu în 1864, primeşte 
numele de „Liceul Carol I” în 1885 prin înalt decret regal, iar la 23 octombrie 1933 e ridicat la rangul de Colegiu Na ional. 
Din 1948 s-a chemat Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu” până în 1997, când şi-a recăpătat vechiul nume. 

Actuala clădire, cu cupolă, s-a contruit între anii 1893-1895 şi este una reprezentativă pentru urbanistica din Bănie. 
Ei i s-au adăugat de-a lungul anilor încă un etaj, un stadion, un bazin de înot şi o aripă nouă pentru internat, au fost 
amenajate laboratoare moderne de fizică, biologie şi chimie, o bibliotecă modernă şi chiar un cinematograf între anii 1922-
1933. 

Toate aceste dotări, dar şi prezen a la catedră a unor cadre didactice recunoscute în disciplinele pe care le predau, 
buni pedagogi şi formatori ai tinerelor vlăstare, ca şi a unor profesori cu preocupări literar-artistice sau publicistice, au făcut 
din acest Colegiu o institu ie cultural-educativă complexă. Petre Cernătescu a sprijinit apari ia la Craiova a publica iilor 
unioniste Vocea Oltului şi Oltul (1857), fiind apoi şi unul din profesorii Regelui Carol I, etnologul Ilie Constantinescu a 
colaborat la Arhivele Olteniei şi Ramuri, ca şi istoricul Nicolae Dinculescu, Tiberiu Iliescu a fost principalul întemeietor al 
revistei craiovene Meridian (1934-1946), C.D. Fortunescu a înfiin at în 1922, împreună cu al ii, revistele Năzuinţa şi 
longeviva Arhivele Olteniei, apărută până în 1946, Ion Ionescu Argetoaia a organizat Muzeul de ştiin e naturale al liceului, 
al doilea după Muzeul Antipa, profesorul de muzică Ion St. Paulian a pus în 1897 bazele celei mai vechi Societă i corale 
din Oltenia – Doina. Au mai editat valoroase publica ii: Constantin Lecca (Mozaicul), G.T. Buzoianu (Revista Şcoalei, 
Carpaţii şi Cântarul); Anastase Georgescu (Brazda) etc. 
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Din rândul profesorilor, dar şi al foştilor elevi, peste 50 dintre aceştia (istorici, jurişti, matematicieni, chimişti, geografi 
şi geologi, medici, ingineri, filozofi, litera i, pictori etc.) au fost primi i în cel mai înalt for ştiin ic şi cultural al ării, Academia 
Română. Între aceştia, amintim pe Nicolae Bănescu, Nicolae Titulescu; Gh. i eica, Simion Stoilow; George (Gogu) 
Constantinescu, N. Vasilescu-Karpen, Eugen Angelescu, Sabba Ştefănescu, N. Petrulian, George Vâlsan; 
Constantin Angelescu, Dimitrie Gerota, Ştefan Milcu, Petre Vancea, Vlad Voiculescu; George Fotino, Valentin 
Georgescu; C.S. Nicolăescu-Plopşor, Dionisie Pippidi; Al. Balaci, Al Macedonski, Al Marcu, Titu Maiorescu; 
Theodor Aman, Corneliu Baba etc. Trei dintre ei au îndeplinit, o vreme, chiar func ia de preşedinte al Academiei Române: 
Ludovic Mrazec, C. Rădulescu-Motru şi Ilie Murgulescu. 

„Mul i dintre profesorii Colegiului craiovean – sublinia fostul director Nicolae Andrei (fratele omului politic Ştefan 
Andrei) - au întemeiat şi au îndrumat societă i ale elevilor şi cenacluri literare; au condus asocia ii sportive şi forma ii 
cultural-artistice, i-au ajutat pe elevii talenta i să editeze reviste interesante, bogate în con inut, în paginile cărora mul i dintre 
viitorii scriitori - între care N. Burlănescu -Alin, C.D. Fortunescu, Savin Constant, Radu Demetrescu-Gyr, Mihail 
Drumeş, Aurel Chirescu, Alexandru Balaci, Aurel Tita, iar din tânăra genera ie Daniela Crăsnaru, Gabriel Chifu, 
George Popescu ş.a. - şi-au făcut ucenicia literară.” 

 
Se pare că la nici o altă institu ie de învă ământ din ara noastră nu au apărut, de-a lungul timpului, atât de 

multe reviste şcolare ca la Colegiul Carol I din Craiova. Iată o listă, care nu ştiu dacă e cu adevărat completă: 
● Revista şcoalei. Lunar. Ar fi apărut în noiembrie 1891, 
prin stăruin a celui mai mic dintre redactori, elevul 
Gheorghe i eica. Ultimul nr. din septembrie 1892. 
Secretar de redac ie era profesorul C.D. Fortunescu. S-a 
tipărit la Tip. "Na ionala, Ralian şi Ignat Samitca". Format: 
24x16 cm. Aici a debutat viitorul poet, prozator şi gazetar 
Traian Demetrescu.  
● Tinerimea şcolară. Apare din mai 1919 până în 
mai/iunie 1920, ca revistă a  Societă ii ştiin ifico-literare 
"Vasile Alecsandri" a elevilor Liceului "Carol I" din Craiova. 
Lunar, în afara vacan ei de vară: iul.-aug.1919. Sub 
îngrijirea profesorului Ion Florescu. Printre colaboratori, 
elevul Marcel Romanescu, din familia primarului 
Romanescu. Publică crea ii originale, traduceri, critică 
literară, dar semnalează apari ia şi altor reviste. 
● Note matematice şi ştiinţifice. Se pare că a apărut în 
1922 (nu s-au văzut nr.1-3), până în martie 1923, câte 
două nr. pe lună. Buletin oficial al Societății Matematice a 
Liceului Carol I din Craiova, apărut din 15 dec. 1922 „sub 
îngrijirea unui comitet format din elevi ai cursului superior 
real şi studen i”. Secretar de redac ie: Şt. Georgescu-
Gorjan. 

● Licăriri. A apărut în 
ianuarie 1925. Subintitulată 
Literatură, ştiinţă, artă. Lunar 
până în 1927. Sub îngrijirea 
prof. D. Turtureanu. 
Comitetul de conducere: 
Traian D. Turtureanu, I. 
Mojoiu, G. Dobrinescu, Gr. 
Corâciu, Gh. Florescu şi Gh 
Mangă, to i elevi ai clasei a 
VII-a de la Liceul Central. 
Tipografia „Prietenii Ştiin ei”. 
Format: 24x16 cm. Găsim 
printre colaboratori şi pe 
pictorul Ion uculescu. Apare 
din nou prin 1969 ca “Supli-
ment de matematică”, în 
1989 existând nr.37 care 
avea 99 de pagini. 

● Ioan Maiorescu. De la 
început a fost "revista 
elevilor" şi conținea rubrici 
inedite: "Cărți și reviste", "De 
vorbă cu elevii", “Şah". 
Lunar, între 1 aprilie 1931-
octombrie 1947; martie 
1948, sub îngrijirea unui 
comitet alcătuit din profesori 
şi elevi. În anii 1934-1947, 
apare cu subtitlul “Revista 
Colegiului Na ional Carol I”; 
în 1948, cu subtitlul “Revista 
Colegiului Popular Oltenia”. 
Nr 1-3/1934 sunt închinate 
sărbătoririi Centenarului 
Colegiului Na ional Carol I. 
Nr. 1-2/1939 sunt dedicate sărbătoririi semicentenarului 
mor ii lui Eminescu; iar nr. 7/1940, centenarului naşterii lui 
Titu Maiorescu. Format: 17x24 cm. În 1987, nr. omagial 
“175 de ani de la naşterea profesorului Ioan Maiorescu”, 
primul director în şcoala mare (cea veche, nu aceasta). 
După Revolu ia din 1989, revista "Ioan Maiorecu" apare în 
serie nouă şi este premiată în 1994 şi 2009 la "Concursul 
na ional al revistelor elevilor". Nr.8/2000 cu supratitlul "Mer-
Mére" în cadrul programului "Socrates" al Uniunii Europene. 
● Pitagora. Între nov.1935-1940, revistă de matematică sub 
red.N.Balaban. Colab. şi Dan Barbilian (poetul Ion Barbu). 
● Jurnal de Corespondenţă al Colegiului Na ional „Carol I” 
din Craiova. Săptămânal,1935-1938, se ocupa cu “legătura 
dintre şcoală şi familie”.  
● Platon. 1938, revistă de matematică a elevilor, sub 
conducerea prof. N. Balaban.  
● Revista tineretului. În 1940, „revista elevilor interni.” 
● Între 1948-1989: Nicolae Bălcescu, Picături de rouă 
(revista elevilor de gimnaziu),Revista de matematică, 
Corpuscul (revistă de fizică, sporadic), Un altar cu 

singurătăți - caiete de creație ale cenaclului literar. 
● După 1989: Gheorghe Tiţeica (matematică), Catcher, 
1994, reluată în 2006 (engleză), Difa-Para todos (germano-
spaniolă), Brainiacs/Creieraşii (româno-engleză). 
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 „Muzeul Presei „Sever Bocu” este o instituţie unicat în ţara noastră, deschisă în 2007 din iniţiativa şi cu 
eforturile poetului Petre Stoica (1931-2009), cu sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Jimbolia, în special ale 
primarului Kaba Gabor. Stabilit în 1995 în Jimbolia, Petre Stoica - adevăratul catalizator al întregii vieţi 
culturale a oraşului, îndeosebi prin fundaţia culturală româno-germană cu acelaşi nume – a donat colecţia sa 
de cotidiene, reviste, almanahuri şi calendare scoase de publicaţii, cărţi de vizită (Mihai Eminescu, Anton 
Bacalbaşa, Geo Bogza etc.), fotografii şi legitimaţii ale jurnaliştilor, monografii ale periodicelor, statute ale 
asociaţiilor ziariştilor, caricaturi de presă, afişe etc., adunate de-a lungul întregii vieţi, ele constituind nucleul de 
la care s-a pornit.  

Muzeul, cu o suprafaţă de cca 600 mp, poartă numele lui Sever Bocu (1874-1951), deoarece, în opinia 
iniţiatorului acestuia, „fruntaşul bănăţean a sintetizat la modul superlativ calităţile gazetarului (Tribuna – Arad, 
România Mare – Kiev, Vestul şi Voinţa Banatului - Timişoara), ale întregitorului de ţară, ale militantului politic”.  

Colecţia muzeului cuprinde publicaţii apărute de-a lungul timpului, începând cu prima jumătate a 
secolului XIX, pe teritoriul României şi în diasporă (Basarabia, nordul Bucovinei, Cadrilater, Banatul Sârbesc, 
Ungaria, Viena, Paris etc.), în limbile română, germană, maghiară, sârbă, franceză, engleză, bulgară, rusă, 
ucraineană, croată, italiană, turcă, ebraică etc., din diferite domenii (literatură, istorie, medicină, industrie, 
sport, modă etc.). Ea s-a îmbogăţit semnificativ prin donaţia făcută de Biblioteca Astra din Sibiu şi este 
structurată cronologic (secolul XIX, 1900-1950, 1951-1989, după 1990), în funcţie de limba în care a apărut 
publicaţia şi geografic - în ţară (oraşul în care a fost editată – Bucureşti, Arad, Timişoara, Cluj, Sibiu, Braşov, 
Blaj, Iaşi etc.) sau diasporă (Cernăuţi, Chişinău, Silistra etc.), fiind inventariată şi evidenţiată în registre: 
cotidiene, reviste etc. 

Deţinem cele mai vechi 
publicaţii de pe actualul teritoriu al 
României. Printre exponatele 
noastre din secolul XIX se află 
Albina românească (1837, 1839), 
prima publicaţie de limbă română 
din Moldova (Iaşi, 1829), Dacia 
literară, Albina (Viena, 1867), 
Higiena şi şcoala (Timişoara, 
1876-1877; Gherla, 1878-1880), 
Dreptatea (Timişoara, 1894-1898; 
red. resp. V. Branişte), Controla şi 
Gazeta poporului (Timişoara), 
Biserica şi şcoala (Arad), Foaia 
diecesană (Caransebeş), Tribuna, 
Telegraful Român şi Foaia 
Poporului (Sibiu), Foaie pentru 
minte, inimă şi literatură, Familia 
(Oradea), Gazeta Bucovinei 
(Cernăuţi), Democraţia (Ploieşti), 
Resboiul, Timpul, Epoca, Moftul 
român, Moş Teacă şi Steaua 
României, toate din Bucureşti etc. 
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O parte semnificativă a colecţiei revine 
publicaţiilor din perioada 1900-1950: Neamul 
românesc, Luceafărul, Revista Fundaţiilor 
Regale, Convorbiri Literare, Transilvania, Bilete 
de papagal, Gândirea, Boabe de grâu etc., 
marile cotidiene bucureştene (Universul, 
Curentul etc.); Nădejdea, Monitorul Municipiului 
Timişoara (1924-1936), Primăvara (Sânnicolau 
Mare) etc.  

Încă de la deschiderea sa, muzeul a 
fost gândit ca un spaţiu viu, un punct de 
documentare pentru elevi, studenţi, cercetători 
etc., un loc în care se organizează expoziţii 
tematice, sesiuni de comunicări, simpozioane, 
lansări de carte, tabere de jurnalism.  

Colecţia muzeului se îmbogăţeşte în 
permanenţă, sursele fiind abonamentele 
plătite, abonamentele gratuite, donaţiile făcute 
de redacţiile publicaţiilor, instituţii şi persoane 
fizice din ţară şi străinătate.” 
 

 La acest material de prezentare oficială a Muzeului Presei “Sever Boca” din Jimbolia, preluat de pe 
site-ul muzeului, adăugăm câteva consideraţii făcute în 2012 de Vali Corduneanu, fostul director al instituţiei, 
cu prilejul aniversării a cinci ani de la înfiinţare. 
 

 “Inestimabilei colecții donate de Petre Stoica, i s-au adăugat, în timp, exponate provenind, mai ales, din 

donații, oferite de persoane juridice (biblioteci din Sibiu, Galați, Focșani, Bocșa, Timișoara, Jimbolia; redacții 
ale publicațiilor din țară (București, Pitești, Cluj-Napoca, 
Zalău, Oradea, Tg. Mureș, Timișoara, Bocșa, Lugoj) și 
străinătate (Ungaria, Serbia, Germania) și colecționari din 
Sibiu, Brăila, Iași, Timișoara, Jimbolia. Lista donatorilor se 
găsește pe site-ul propriu. Patrimoniul a fost îmbogățit și 
prin: abonamente plătite sau gratuite, achiziții (din 
anticariate sau a primului număr al noilor periodice) și 
schimburi. Numărul exponatelor a crescut substanțial la 
toate segmentele: ziare și reviste din țară și din diasporă 
(ordonate cronologic în patru perioade – secolul XIX, 1900-
1950, 1951-1989, după 1990), almanahuri, calendare, 
legitimații, cărți de vizită, fotografii, foi, plicuri și cărți poștale 
cu antet, monografii, cărți de istorie a presei și de reportaje, 
volume dedicate Banatului. În 2011, dl Mircea Tonenchi 
(Timișoara) a donat un utilaj tipografic, iar Rotary Club 
Jimbolia mobilier.  
 Vizibilitatea instituției a crescut prin: participarea cu 
lucrări la Congresul Național de Istorie a Presei (Pitești, 
2010; Constanța, 2011); articole publicate în Magazin istoric, 
Revista română de istorie a presei; editarea volumului 
Evoluția presei timișorene în primii anii postbelici (Ed. David 
Press Print, 2011, autor Vali Corduneanu) și a CD-ului 20 de 
ani de presă locală postdecembristă (2010). Evenimentele 
organizate au fost mediatizate de mass-media locală și 
centrală (Magazin istoric, TVR Cultural, TVR3, Radio 
România Cultural).” 
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25 de ani cu primul ziar din viaţa bistriţenilor 
Împreună am scris istoria presei locale 

 

Traian Săsărman 

● Articol preluat şi prescurtat din ziarul Răsunetul (Bistriţa), 6 ianuarie 2015 ● 

 

Au trecut, iată, 25 ani de la apariţia primului număr al cotidianului Răsunetul. Prima publicaţie din viaţa 
bistriţenilor. Peste 7.500 ediţii au ajuns la cititori. Cum a fost începutul? În după-amiaza zilei de 22 decembrie 1989, în 
iureşul revoluţionar, când în piaţa din faţa Comitetului Judeţean de Partid populaţia Bistriţei sărbătorea înlăturarea 
dictaturii, ne-am adunat câţiva ziarişi şi am editat întâiul ziar liber, necenzurat – Ecoul Nou. Au apărut doar patru 
numere. 

Începând de joi, 4 ianuarie 1990, Ecoul Nou a devenit Răsunetul, cu trimitere la bistriţeanul Andrei 
Mureşanu, autorul Imnului Naţional. „Dacă poezia lui Andrei Mureşanu numită Un răsunet, care începe cu versurile de 
deosebită frumuseţe „Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte” s-a născut în focul Revoluţiei de la 1848, 
reproducerea lui ca titlu al publicaţiei noastre s-a făcut în urma victoriei unei alte revoluţii populare înfăptuite la 22 
decembrie 1989, revoluţie care, iată, ne-a dat dreptul să spunem adevărul, să exprimăm simţămintele noastre 
necezurate, ne-a dat dreptul să gândim descătuşaţi de orice dogme şi oprelişti”. Răsunetul şi-a propus atunci să 
rostească adevărul şi numai adevărul, să fie la înălţimea vremurilor de mari prefaceri pe care le-am trăit în zilele de 
libertate. Atunci, o dată cu primul număr, a fost ales şi Consiliul de Conducere în următoarea componenţă: Vasile 
Tabără, Adrian Mănarcă, Ioan Moise, Traian Săsărman, Vasile Tămaş. Întâiul număr a fost realizat şi de: Vasile Gotea, 
Flavia Poenar, Doina Niţoiu, Olimpiu Nuşfelean, Ioan Burcuşel, Aurel Telcean, Gavril Moldovan, Titus Zăgrean, 
Gheorghe Crişan, Marius Vasilică, Corneliu Botoş – desene. 

De-a lungul celor 25 de ani, ziarul a încercat şi a reuşit să fie o publicaţie a echilibrului, neafiliată politic, un 
cotidian independent, reflectând cu obiectivitate transformările profunde din viaţa economică, socială, culturală şi 
politică a judeţului. Alături de ziarişti cu experienţă au intrat în colectivul redacţional condeieri tineri, profesionişti, cu o 
altă viziune asupra demersului jurnalistic. Unii dintre tineri şi-au găsit un alt drum în viaţă. Alţii au rămas să continue 
muncă de sisif în ale ziaristicii. Menuţ Maximinian, Gabriela Ciornei, Carmen Bulz, Max Marec, Ioan Lazăr, Olga Lucuţa, 
Tania Budişan, Silvia Telcian, Eniko Fogarasi, Claudiu Moldoveanu, Dinu Dragotă, alături de seniorii rămaşi fideli 
Răsunetului, au reuşit şi reuşesc ca cel mai ştiut ziar să se menţină în topul publicaţiilor de succes. În cei 25 ani s-a 
îmbunătăţit considerabil imaginea grafică a publicaţiei, din 5 ianuarie 1999 apărând color. Astăzi, cel mai ştiut ziar este 
alături de dumneavoastră, print, online şi, de acum, şi pe facebook. (…) 

Ediţia print se află în casele conjudeţenilor, spre bucuria noastră numărul abonamentelor crescând pentru 
ianuarie 2015 cu 20 %. Un lucru pentru care trebuie să vă mulţumim. Încercăm să rămânem mereu alături de 
dumneavoastră şi cu ziarul online, care a avut o ascensiune bună în 2014: Numărul record de vizitatori unici i-am avut 
duminică, 6 octombrie, 11839 într-o singură zi, şi 46.487 vizitatori unici într-o săptămână. 
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STUDII ● CERCETĂRI ● EVENIMENTE 
 

■■■ Revista Capital caută colaboratori în jurnalism 
economic. Încă din octombrie 2014 publicaţia financiară 
Capital a lansat un program de atragere de noi colabora-
tori în domeniul jurnalismului economic din rândul 
studenţilor. Până la 1 iunie a.c. trebuie trimis un articol pe 
tema “Românii plecaţi la muncă în străinătate. Câştig sau 
pierdere pentru economia românească?”, la adresa de e-
mail: marketing@capital.ro. Cu acest prilej mi-am adus 
aminte că în Arhiva mea de Presă de la Şirineasa am 
colecţia completă a revistei, de la primul număr din 4 
decembrie 1992 (când nu era patronul de astăzi Bobby 
Păunescu) până în 2000. Aviz celor interesaţi. 
■■■ Reviste literare în Digiteca Universităţii Libere din 
Bruxelles (ULB). Digiteca (sau Biblioteca digitală) a 
Universităţii Libere din Bruxelle a fost creată la 16 
noiembrie 2005. Atunci a început un vast program de 
digitizare, de trecere în format digital a colecţiilor de cărţi şi 
periodice din arhivele şi bibliotecile ULB, care să le facă 
accessibile on-line, pe calculator, fără a mai fi nevoie să le 
citeşti doar în sălile de lectură şi doar în format fizic. Cele 
două scannere de mare performanţă achiziţionate au 
permis copierea şi trecerea în format PDF a câteva mii de 
cărţi, lucrări ştiinţifice din diverse domenii, teze de doctorat 
şi reviste literare, multe din ele în stare avansată de 
degradare, ceea ce a impus restaurarea lor în prealabil. 
Acum se scanează reviste şi din alte depozite, din afara 
ULB. Iată câteva titluri: L’Art moderne. Revue critique des 
arts et de la littérature (1881-1914), La Bataille littéraire 
(1919-1924),Les Cahiers du Nord (1937-1940,1946-1957),  
Le Glaneur (1902-1909), La Jeune Belgique (1881-1897), 
7 Arts (1922-1929), La Wallonie(1886-1892). Sunt sigur că 
în paginile unora dintre aceste reviste literare se vor găsi şi 
semnăturile unor români, studenţi poate la Gand sau la 
Bruxelles. 
■■■ 3 Mai – Ziua mondială a libertăţii presei. A început 
să fie sărbătorită din 1993, când a fost proclamată ca atare 
de către Adunarea Generală a ONU, în urma unei 
recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiuni 
a Conferinţei Generale a UNESCO în 1991. Scopul 
acesteia este de a atrage atenţia publică asupra necesităţii 
şi importanţei libertăţii de exprimare aşa cum este ea 
prevăzută în art.19 din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului. Conform Agerpres, „În acest an UNESCO se 
concentrează pe trei teme pentru celebrarea Zilei 
mondiale a libertăţii presei, care se referă la necesitatea 
unui jurnalism de calitate, respectarea egalităţii de gen şi 
asigurarea securităţii în informaţia digitală”. În fiecare an 
se omagiază ziariştii morţi la datorie, precum şi cei care 
sunt răniţi sau închişi datorită activităţilor lor jurnalistice. În 
2014, au fost ucişi 66 de ziarişti, însă numărul răpirilor a 
crescut la 119 cazuri, iar 40 de jurnalişti sunt în continuare 
ţinuţi ostatici în întreaga lume, potrivit datelor Reporters 
Sans Frontières. 

■■■ Revista română de istorie a presei, nr.15/2014. 
Acest ultim număr a fost lansat la Oradea, cu prilejul 
celui de-al VIII-lea Congres naţional de istorie a presei. 
Nu l-am văzut, pentru că se distribuie numai membrilor 
Asociaţiei Române de Istoria Presei (din care am 
demisionat în ianuarie 2014). Nu se află menţionat nici 
pe site-ul ARIP, ultima copertă postată fiind cea a 
nr.11/2012. Poate are cineva un nr. în plus şi pentru noi. 

■ Ediţii speciale anunţând Abdicarea Regelui Mihai I ■ 
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 Binecunoscutul portal francez “Gallica” are digitizate nu doar cele mai importamte cărţi din 
patrimoniul naţional, dar şi mii de ziare şi reviste, unele în colecţii complete. Începând din anul 
2003, în parteneriat cu Biblioteca de Documentare Internaţională Contemporană (BDIC), s-a 
trecut la scanarea “ziarelor de tranşee” franceze apărute în timpul Primului Război Mondial şi 
convertirea lor în format PDF pentru a putea fi citite online de către oricine. Gratuit.  

 Până acum au fost digitizate aproape 130 de titluri din 
cele peste 200 existente în diverse depozite, cum ar fi. 
Rezerva de cărţi rare a Bibliotecii Naţionale a Franţei, 
Arsenal, BDIC, Biblioteca Istorică a oraşului Paris, Biblioteca 
Naţională a Franţei şi Universitatea din Strasbourg.  
 Multe dintre aceste publicaţii nu au apărut decât în 
cîteva numere, fiind de regulă multigrafiate prin diverse 
procedee tehnice rudimentare, altele decât cele tipografice, 
ele păstrându-se mai ales în colecţiile particulare ale unor 
foşti combatanţi sau ale rudelor şi moştenitorilor acestora. Au 
ajuns să fie cunoscute cercetătorilor şi publicului larg mai 
mult întâmplător, datorită unor descoperiri şi donaţii recente.  
 Cele care s-au tipărit însă în imprimerii obişnuite s-au 

păstrat aproape în integralitate, căci editorii şi tipografii au trebuit să respecte Legea depozitului 
legal şi să depună la Biblioteca Naţională exemplarele cuvenite. Şi, din fericire, aceste obligaţii 
au fost îndeplinite, chiar dacă era vreme de război. 

 Unele dintre aceste publicaţii apărute în timpul primei 
conflagraţii mondiale, precum Le Crapouillot şi Le Canard 
enchainé au supravieţuit până astăzi. 

 Iniţiativa digitizării acestor gazete ale unităţilor 
combatante, ale unităţilor de rezervă şi ale secţiilor speciale 

oferă nu doar o imagine asupra istoricului Marelui Război, ci şi asupra interesului cultural 
deosebit pe care îl prezintă - în Franţa – orice manifestare publicistică, oricât de efemeră ar fi ea. 
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