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Concurs tematic 2019 
„Centenarul UZPR 

– ACTA non verba!˝
Așa cum am anunțat cu ocazia Galei Pre-

miilor UZPR pe 2018, tema viitorului con-
curs (cel pe 2019) va fi „Centenarul UZPR 
– ACTA non verba”. Pentru a nu lăsa loc de 
subînțelesuri și comen-
tarii nepotrivite, justifi-
căm această alegere în 
primul rând prin teme-
iul faptului că Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști 
din România a fost pri-
ma asociație de breaslă 
apărută în România 
reîntregită. În al doilea 
rând e vorba de 100 de 
ani de existență, ceea ce constituie în sine un 
argument care nu are nevoie de alte adăugiri. 
În al treilea rând e vorba de omagierea presei 
în integralitatea ei, UZPR fiind, deocamdată, 
singura structură de breaslă cu reprezenta-
tivitate la nivelul întregii țări, dar și a presei 
românești din emigrație. Nici numărul mem-
brilor Uniunii nu e un aspect neglijabil, atât 
prin raportare evolutivă la ea însăși, cât și în 
perspectivă comparativă cu celelalte uniuni 

de creație și utilitatea publică din România 
actuală. Considerăm, așadar, că Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România este 
îndreptățită, în anul Centenarului său, să 
revendice, o dată la o sută de ani, această 
dedicație competițională. Tema concursu-
lui, „Centenarul UZPR – ACTA non verba”, 
la toate cele 6 (șase) secțiuni (presă scrisă, 
publicații, presă online, radio, televiziune și 
carte de publicistică) are în vedere următoa-

rele criterii: consistența, 
consecvența, constanța 
și acuratețea abordării 
tematice, pe de o par-
te, iar pe de altă parte 
frecvența demersuri-
lor jurnalistice în acest 
sens. În privința secțiu-
nii carte de publicistică, 
considerăm că o lucrare 
devine eligibilă în con-

curs începând cu existența, în paginile ei, a 
minimum un text (eseu, reportaj, fotorepor-
taj, anchetă etc.) încadrabil în temă. Sfătuim 
pe toți jurnaliștii care doresc să participe la 
această competiție să-și pregătească de pe 
acum dosarul cu lucrări, pentru ca la mo-
mentul „stop joc” ele să fie înaintate cât mai 
operativ juriului Uniunii. Premiile vor avea 
și o componentă materială. Urăm succes și 
inspirație tuturor competitorilor!



C
entenar! Mă gândeam as-
tăzi la acest cuvânt: 
 CENTENAR.  O fi mult, o 
fi puțin? Activitatea ziaris-

tică e, prin natura ei, efemeră, fragi-
lă ca o libelulă! Toți cei care suntem 
de mult în presă ne spunem că lu-
crarea ziaristică trăiește o zi. 

Chiar dacă pentru unele articole 
primești înjurături și după mulți ani, 
prin definiție, vorba imnului,  acti-
vitatea este efemeră.  Juxtapusă cu 
ideea de centenar poate să conducă 
la impresia că e mult. 

Dați-mi voie să spun că nu e mult 
și că acest prilej aniversar trebuie 
tocmai să ne conștientizeze faptul 
că suntem cumva tineri de tot, nu 
metaforic, ci în mod real.

Dacă ne gândim, bunăoară, că 
avem cetățeni ai României, inclu-
siv un intelectual, persoană publi-
că, de 102 ani și din punctul ăsta de 
vedere, e puțin. Dacă ne gândim la 
firma britanică de turism care a fali-
mentat zilele trecute, cu existență de 
178 sau 187 de ani, e puțin. Dacă ne 
gândim la universitățile europene, 
care au câte 6, 7, 8, 9 secole, e puțin. 
Dacă ne gândim, cum a punctat în 
blagoslovirea pe care ne-a trimis-o 
Preafericitul Patriarh, la acele destu-
le publicații românești care deja sunt 
bicentenare, iarăși e puțin!

De ce evoc toate acestea? Pen-
tru că acest Centenar al uniunii de 
creație, al asocierii - nu al profesiei! 
- este cât este. Trebuie să ne preocu-
pe dorința, ambiția, inteligența de 
a împlini multe decenii și, dacă se 
poate, multe secole în viitor.

E provocator să-ți fixezi o ase-
menea dorință într-o lume în care, 
pare-se, subliniez pare-se, că presa 
s-a dizolvat ca un cub de zahăr în 
ceai. Dar eu sunt optimist și cred că 
presa nu numai că nu piere, ci că 

i se deschide o nouă etapă de care, 
dacă va fi conștientă, va duce la re-
înflorirea ei.

De ce? Pentru că, în esență, presa 
e strict asociată vehiculării de infor-
mații, or setea de informație a unor 
cercuri tot mai largi ale populației a 
crescut în așa măsură, încât popu-
lația însăși începe să producă și să 
comenteze informații.

În acest univers atât de vânzolit 
de dorința de informații, o profesie 
care să reprezinte nucleul principi-
ilor care trebuie să vehiculeze infor-
mația și comentarea corecte nu nu-
mai că-și va găsi întotdeauna locul, 
dar va fi întotdeauna necesară.

Îi mulțumesc domnului preșe-
dinte Doru Dinu Glăvan că a amintit 
de faptul că mă situez printre iniți-
atorii organizațiilor profesionale de 
după 1989.

Într-adevăr, am fost și primul 
președinte al Societății Ziariștilor 
Români din România, care avea ca-
racter de sindicat, așa au vrut coini-
țiatorii (Petre Mihai Băcanu, Sorin 
Roșca Stănescu), dar am participat și 
la refondarea U.Z.P.R. Retrospectiva 
mă face să aduc aminte că structuri-
le organizatorice, profesionale, soci-
ale sunt fragile în cultura noastră. Se 
pare că avem un blestem al forțelor 
centrifuge când e vorba să fim și să 
facem ceva laolaltă.

Ca om care am avut o răspunde-
re într-o asemenea organizație, am 
putut nota, în minte și în regretele 
mele, condițiile care periclitează 
unitatea de breaslă. De altfel, și cu 
centenariatul acesta trebuie să fim 
atenți, pentru că nu e chiar o conti-
nuitate a aceleiași organizații.

Organizația, în funcție de vicisti-
tudinile politice, și-a mai schimbat 
pielea, și-a mai schimbat denumi-
rea, a fost puțin cameleonică și în 

obiective. Trebuie să tindem spre 
constanță! Acum avem condițiile 
sociale, politice, istorice îndrăznesc 
să zic, de a tinde, într-adevăr, spre 
multicentenarism.

Dacă există pericole, acestea nu 
mai sunt externe profesiei, ci interne 
și trebuie căutate în ceea ce ne ma-
cină pe noi, individual.

Nu am să insist pe idee, vreau să 
vă spun doar atât - nu faceți confuzia 
între talent profesional, notorietate, 
lucruri foarte importante (alături de 
actorie, probabil că suntem profesia 
cea mai sensibilă la notorietate și la 
ierarhia talentelor), dar asta e una, 
și capacitatea administrativă, orga-
nizatorică, gestionară, dacă vreți de 
a menține o structură, de a o face 
vie, activă, de a o scoate din puzderia 
organizațiilor neguvernamentale, de 
a o menține marcantă în cadrul unei 
societăți civile cu un peisaj tot mai 
divers, e cu totul altceva.

Cred deci că, fie și atunci când 
ne gândim la Centenar, e bine să 
ne gândim și la perspectivele dorite 
pentru mai multe centenare. Însăși 
diseminarea activității de vehicula-
re și comentare a informațiilor e o 
provocare pentru profesia noastră, 
care nu va pieri, dar va trebui să se 
adapteze și să rămână organizată.

La acest moment aniversar, tre-
buie să fim atenți și conștienți să 
menținem coeziunea profesională în 
cadrul organizației pe care o sărbă-
torim, să nu credem că longevitatea 
ei deocamdată relativă, mai scurtă 
decât viața unor veterani, mai lungă 
decât viața unor structuri politice, 
se întreține de la sine. Depinde de 
fiecare dintre noi și de dorința fiecă-
ruia dintre noi ca organizația să aibă 
o existență multicentenară.

EDITORIAL

Avem  condițiile  de  a  tinde  
spre  multicentenarism

@ Sergiu Andon
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EVENIMENT

Î
n Sala de concerte a Radiodifu-
ziunii Române, evenimentul de 
anvergură care a marcat cente-
narul UZPR a reunit peste 600 

de participanți – oficialități ale sta-
tului român, reprezentantul Bisericii 
Ortodoxe, diplomați – Federaţia 
Rusă, Belarus, Danemarca, Estonia, 
Irlanda, Muntenegru, Serbia, Slova-
cia și Cipru – reprezentanţi ai Am-
basadelor străine la București – Ce-
hia, Polonia, Grecia, Marea Britanie, 
Republica Moldova – instituții par-
tenere și sponsori tradiționali ai 
UZPR, membri ai altor Uniuni de 
creație din România, reprezentanți 
ai unor organizații neguvernamen-
tale.

În cuvântul de deschidere, preșe-
dintele Uniunii Ziariștilor Profesi-
oniști din România, Doru Dinu 
Glăvan, a mulțumit partenerilor 
evenimentului, apoi a sublinat că 

O breaslă fundamentală pentru democrația românească
Uniunea Ziariștilor Pro fesioniști din România

a celebrat un secol de gaz etărie dedicată societății

1919 - 2019

Gala „Ziaristul român
– promotor al Marii Uniri.
S\rb\torirea a 100 de ani
de jurnalism profesionist

în România” 

Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din 
România a organizat, 
în parteneriat cu Radio 
România și cu 
susținerea Guvernului, 
celebrarea unui veac 
de existență a 
organizației, printr-o 
manifestare de 
amploare și de 
referință, demnă de 
prestigioasa aniversare.
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„momentul celebrării unui secol de 
existenţă a UZPR este o sărbătoare 
pe care o transferăm întregii bresle, ca 
un omagiu adus jurnalismului profe-
sionist din România reîntregită. Am 
traversat trei perioade importante din 
istoria României – interbelică, etapa 
comunistă și cea a deplinei democraţii 
în care ne aflăm. În tot acest interval, 
jurnaliștii au constituit o importantă 
categorie implicată în viaţa socială, 
culturală, economică, dezbătând, cum 
este și firesc, dintotdeauna, curentele 
politice ale timpurilor. Cred cu tărie că 
presa și slujitorii ei au avut un aport 
considerabil în evidenţierea realităţi-
lor, chiar dacă uneori, sau poate chiar 
deseori, extremele abordate s-au aflat 
în disonanță.

În ceea ce privește UZPR de astăzi, 
prin membrii săi, tot mai numeroși, 
aceasta se dorește a fi o componen-
tă importantă a societăţii române. 

Drumul pe care îl avem de parcurs 
nu este ușor, dar, printr-o conjuga-
re a bunelor intenții, a percepțiilor 
oneste și printr-o concentrare a efor-
turilor pot fi depășite bariere, obsta-
cole, impedimente de tot felul. Avem 
numeroase împliniri prin activităţile 
pe care le desfășurăm, din iniţiative 
individuale sau colective, care se 
bucură de o bună și largă audienţă. 
Constatăm că eforturile noastre și ale 
filialelor din întreaga ţară și din dias-
pora sunt răsplătite prin participarea 
tot mai numeroasă a publicului la 
manifestările noastre. Toate acestea 
sunt reflectate în publicaţiile pe care 
le realizăm – «Cronica Timpului», 
«Certitudinea», «Revista UZP», dar 
și pe site-ul nostru. Ne bucură numă-
rul tot mai mare al jurnaliștilor, scri-
itorilor, altor oameni de cultură care 
trimit spre lumina tiparului lucrările, 
creaţiile lor sub egida Editurii UZP. 

Pe de altă parte o nouă iniţiativă a 
Uniunii, aceea de a face cunoscute 
marile personalităţi ale jurnalismului 
din toate timpurile, inclusiv cel pre-
zent, sub forma unor «Convorbiri 
Jurnalistice», atrage o audienţă tot 
mai mare.

Rămânem preocupaţi pentru asi-
gurarea de condiţii tot mai bune în 
viaţa jurnaliștilor și deopotrivă de 
găsire a unor forme prin care să ridi-
căm calitatea profesională a tinerilor 
jurnaliști și nu numai, căutând, prin 
formule de parteneriat, realizarea 
acestora. Cuprinderea unui număr 
tot mai mare de jurnaliști, crearea 
unităţii în interiorul breslei sunt de-
ziderate spre care tindem.

Cred cu toată convingerea că 
gândurile bune pe care le avem vor 
fi împlinite într-un orizont nu prea 
îndepărtat”.

O breaslă fundamentală pentru democrația românească
Uniunea Ziariștilor Pro fesioniști din România

a celebrat un secol de gaz etărie dedicată societății

Împreun\
scriem
istoria
clipei! F www.uzp.org.ro

F pag 6
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Componentă esențială 
a spiritualității românești, 
Biserica Ortodoxă Română 
a fost prezentă la celebrarea 

jurnalismului profesionist 
printr-un mesaj transmis 
de Preafericitul Pă-
rinte Daniel, Patri-

arh al BOR, transmis de 
către consilierul patriarhal 
Nicolae Dascălu, directo-
rul publicațiilor „Lumina”: 
„În societăţile moderne, sis-
temul mass-media, cu pa-
leta sa largă de dezbateri 
și idei construite pe fondul 
libertăţii de exprimare și 
al responsabilităţii faţă 
de comunitatea pe care o 
însufleţește, reprezintă o 
componentă esenţială a 
procesului de conservare a 
valorilor perene, de trans-
parență instituţională și de 
înnoire civică. De aceea, 
profesia de jurnalist are o 
importanţă aparte în func-
ţionarea organismului soci-
al, prin asumarea rolului de 

liant comunitar, imparţial 
și independent, dar așteptat 
să fie constructiv în spaţiul 
public, traversat adesea de 
furtuni și incertitudini.

Vocaţia Bisericii în lume 
este fiinţial legată de promo-
varea valorilor spirituale, de 
cultivarea relaţiei omului cu 
Dumnezeu și de căutare a 
Împărăţiei cerurilor prin 
credinţă, speranţă și fapte 
bune. În plan social, ziariș-
tii se concentrează îndeosebi 
asupra detaliilor, faptelor și 
evenimentelor care influen-
țează viaţa de fiecare zi a 
oamenilor. Însă, există întot-
deauna puncte de întâlnire 
și întrebări ale omului aflat 
sub presiunea acestui veac 
și aspiraţiile sale spirituale.

Istoria presei românești 
cuprinde multe mărturii 
despre familiaritatea dintre 
oamenii Bisericii, vestitorii 
Cuvântului lui Dumnezeu 
în lume, și evoluţia rapidă a 
mijloacelor de comunicare 
socială. Chiar în acest an în 
care aniversăm Centenarul 
Uniunii Ziariștilor Profesi-
oniști din România și când 
se împlinesc 190 de ani de 
la apariţia «Curierului Ro-
mânesc» (București, 1829) și 
a «Albinei românești» (Iași, 
1829), aniversăm și 180 de 
ani de la întemeierea Ves-
titorului Bisericesc (Buzău, 
1839). Este bine cunoscut 

EVENIMENT

1919 - 2019

Gala „Ziaristul român
– promotor al Marii Uniri.
S\rb\torirea a 100 de ani
de jurnalism profesionist
în România” 
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faptul că «Telegraful Ro-
mân», gazetă politică, indus-
trială, comercială și literară 
fondată de Sfântul Mitropo-
lit Andrei Şaguna la Sibiu, în 
anul 1853, rămâne cea mai 
longevivă publicaţie peri-
odică din ţara noastră, cu 
apariţie neîntreruptă până 
în prezent. Anul Marii Uniri 
găsea «Telegraful Român» 
la datorie, într-o simbioză a 
slujirii bisericești cu munca 
ziariștilor patrioţi din mai 
multe orașe ale ţării, tru-
ditori jertfelnici, prin darul 
meseriei lor, la însufleţirea 
poporului și la făurirea ide-
alului de unitate naţională.

Despre rostul presei și 
despre misiunea ziariștilor 
în societate, Părintele Aca-
demician Dumitru Stăni-
loae, cel mai mare teolog 
ortodox al secolului XX, el 
însuși redactor responsabil 
al «Telegrafului Român» 
mai mult de un deceniu, 
scria, în 1944: «Ziarul tre-
buie să aibă orizontul larg, 
armonios și să respecte 
temeliile morale, absolut 
necesare pentru existenţa 
sănătoasă a mulţimilor. 
Poate se va ajunge odată la 
acea stare, când cel ce vrea 
să devină ziarist va trebui 
să fi dat probe puternice nu 
numai de destoinicie stilis-
tică, ci de credinţă tare și de 
moralitate neclintită».

După anul 1989, Bise-
rica Ortodoxă Română a 
dezvoltat, alături de sluji-
rea social-filantropică și de 
cea cultural- educativă, o 
lucrare misionară și civică 
prin intermediul propriilor 
instituţii media, în vederea 
intensificării comunicării cu 
întreaga societate româneas-
că și a cultivării limbii și tra-
dițiilor naţionale în rândul 
diasporei române de pe toate 
meridianele lumii. Centrul 
de Presă «BASILICA» al 
Patriarhiei Române (radio, 
televiziune, agenţie de știri, 
publicaţii periodice), împre-
ună cu celelalte instituţii me-
dia bisericești promovează 
în rândul tinerei generaţii 
valorile credinţei creștine, 
istoria și virtuţile neamului 
românesc. Totodată, privim 
cu respect către toţi jurna-
liștii de la instituţiile media 
publice sau private care își 
fac datoria cu onestitate și 
profesionalism. Prin inter-
mediul Biroului de Presă și 
Relaţii Publice, Patriarhia 
Română menţine o legătu-
ră permanentă cu toţi cei 
care doresc să cunoască, de 
la sursă, proiectele și activi-
tăţile Bisericii.

Apreciem eforturile Uni-
unii Ziariștilor Profesioniști 
din România de a aduna 
într-un cadru asociativ jur-
naliști din diferite generaţii 

și de a cultiva demnitatea 
și responsabilitatea unei 
profesii care a avut și poate 
avea o contribuție majoră 
la bunul mers al societății.

Ne rugăm Mântuitoru-
lui nostru Iisus Hristos să 
binecuvânteze pe toţi orga-
nizatorii și participanţii la 
lucrările acestei întruniri 

și să le dăruiască bucuria 
de a cultiva în universul 
mediatic dinamic din zilele 
noastre valorile care nu se 
învechesc niciodată”.

Au urmat discursuri 
emoționante, rostite pe 
scenă, susținute de perso-
nalități de anvergură ale 
mass-media din țară și din 
diaspora, s-a evocat con-
tribuția ziariștilor profe-
sioniști români la evoluția 

societății, în toate etapele 
sale istorice.

Sergiu Andon, pri-
mul președinte al Uniunii 
după Decembrie 1989, cu 
umorul subtil care îl carac-
terizează, a lansat o între-
bare legată de vârsta Uni-
unii:,,100 de ani e mult? E 
puțin? Activitatea jurnalis-

tică este efemeră… Cumva, 
suntem tineri de tot… Este 
provocator să visezi la de-
cenii înainte într-o lume în 
care presa pare să se dizolve 
precum cubul de zahăr în 
ceai… Nu faceți confuzie 
între talent profesional, no-
torietate și capacitatea ad-
ministrativă de a menține 
o structură, de a o face și 
menține activă, marcantă!”.

F pag 8
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Istor icul  Neagu 
Udroiu a evocat mo-
mente din viața UZPR și 
a făcut o proiecția a Uniu-
nii spre viitor, pornind de 
la rădăcini: „Țin să felicit, 
înainte de toate, conduce-
rea UZP, personal preșe-
dintele nostru, Doru Dinu 
Glăvan, pentru modul 
cum au gândit și asigurat 
marcarea unui secol de la 
înființarea organizației al 
cărei nume îl purtăm. În-
tâlnirea de astăzi, așezată 

sub această acoladă, se do-
vedește un bun prilej pen-
tru noi toți de a ne saluta, 
cunoaște mai bine, să ne 
întrebăm de sănătate, să-i 
facem pe cei din jur părtași 
ai bucuriilor noastre, să ne 
simțim mai puțin singuri 
în fața tristeților ce ne-au 
încercat.

Intervenția mea la acest 
microfon se dorește o invi-
tație. Invitație adresată că-
tre noi înșine, calfe și zidari 
pe schelele presei din țara 

noastră. Invitația de a ne 
recupera istoria de aproa-
pe două veacuri a presei în 
limba română. Este a noas-
tră, în primul rând, gaze-
tari de ieri, de azi și din-
totdeauna și suntem datori 
să procedăm la temeinica 
ei cunoaștere. Să știm mai 
bine ca oricine ce poate și 
trebuie știut din existența 
publicațiilor noastre risipite 
pe axa timpului, incontes-
tabile pietre de hotar în de-
venirea României moder-

ne. Să ștergem cu încântare 
colbul de pe aceste cronici 
bătrâne ale existenței ro-
mânești. Să-i cunoaștem 
pe venerabilii protagoniști 
care și-au dizolvat resurse-
le de cărturar, harul rostirii 
privind în jur, calitatea de 
învățător fără odihnă în 
făclia capabilă să iradieze 
mesaje de excepțională în-
semnătate pentru mersul 
spre lumină al societății. Să 
cunoaștem și să promovăm 
în spațiul public trasoarele 
multicolore ce au călăuzit 
existența presei românești 
sub vremi. Ele s-au numit, 
cum vibrant le-a spus Vă-
cărescu, «creșterea limbii 
românești și-a patriei cin-
stire». Gazetarii adevăraţi 
s-au înclinat consecvent și 
durabil în fața altarului 
identității naționale, con-
vocând aproape și convin-
gându-ne de sonoritățile 
fără egal ale graiului, limba 
vechilor cazanii, în undui-
rea căreia poeții s-au simțit 
la largul lor să ne invite a-i 
savura parfumul, virtuţile 
de fagure de miere.

Presa și artizanii ei re-
marcabili s-au manifestat 

EVENIMENT

1919 - 2019

Gala „Ziaristul român
– promotor al Marii Uniri.
S\rb\torirea a 100 de ani
de jurnalism profesionist
în România” 



NR.15  -  2019     UZP       9

consecvent, cu admirabilă 
dăruire în tranșeele mari-
lor idealuri și aspirații ale 
românilor. Să ne amintim 
fie și doar de Revoluția de 
la 1848, de Unirea Prin-
cipatelor, de Războiul de 
Independență, de făurirea 
României Mari.

Ştiu, se intensifică efor-
turile pentru radiografierea 
și aducerea în prim-plan a 
unor secvențe semnifica-
tive din trăirile presei ro-
mânești. Văd în sală ani-
matori de marcă ai acestor 
activități, în Capitală ori în 
provincie. Munca lor poate 

fi descoperită în rafturi de 
bibliotecă. Cercetarea mi-
nuțioasă de arhivă se îm-
bină convenabil, atractiv, 
cu introspecții în propria 
experiență a autorilor. Fără 
efort, surprinzi țăcănitul 
mașinii de scris, trapul in-
terminabil al teleimprima-
toarelor, vuietul rotativei, 
neastâmpărul magneto-
foanelor, oftatul aparate-
lor MGS, mersul rolei de 
telerecording. Dar invitația 
mea este să procedăm la un 
efort conjugat, cuprinzător, 
coerent, instructiv. Așadar, 
alături tineri și vârstnici, să 

se simtă seduși de ideea de 
a recompune, cu respect 
pentru adevăr, rolul jucat 
de mass-media în societa-
tea românească. Să hașu-
răm petele albe din mapa 
presei noastre de la origini 
până în prezent. (…) De ce 
n-am transforma anii din 
fața noastră în deceniul cu-
noașterii în profunzime a 
celor două veacuri de când 
Galaxia Gutenberg își în-
cepea traseul de succes în 
tipografiile lăsate să aștepte 
cam mult ucazul domnesc? 
Să ne propunem a începe 
printr-o participare bene-
volă la caligrafierea pro-
gramului de restituire că-
tre noi și către societatea în 
ansamblul ei a istoriei pre-
sei românești. (…) În plus, 
lansez îndemnul de a mar-
ca locuri de naștere, adre-
sele unde au funcţionat 
publicaţii, posturi de radio 
și televiziune. Pliante bine 
gândite pot pune în circu-
laţie imagini reprezentând 
lucrări de artă dedicate lor 
- îndeosebi busturi, statui 
din spaţiul public. Să le 
identificăm locurile de veci 
și să le facem cunoscute. 

Merită încurajate iniţiative 
ce au în vedere acordarea 
numelui celor mai străluciţi 
jurnaliști afirmaţi în cele 
două secole de existenţă 
ale presei noastre unor ar-
tere de circulaţie ori pieţe 
publice. Putem, astfel, fixa 
în memoria publică ade-
vărata dimensiune a presei 
noastre în viaţa societăţii 
românești. Un Muzeu al 
presei din România, în co-
ordonarea UZP, se impu-
ne cu necesitate în capitala 
ţării. Filiale teritoriale, în 
principal centre cultura-
le - precum Arad, Sibiu, 
Cluj-Napoca, Brașov, Cra-
iova, Iași, Târgoviște, Lugoj 
își bine merită locul.

Nu uitați să ne invitați, 
cât mai suntem, câți mai 
sunt, la evenimentele de 
ieșire în lume a tot ce fa-
ceți. Nu ne oprește nimeni 
să privim acest proiect ca 
parte integrantă a frazei 
omagiale pe care societatea 
o datorează presei româ-
nești din toate timpurile, 
făuritorilor ei, cărturari 
de aleasă spiță, jurnaliștii 
români și patrioți”.
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Sosit de la New York 
special pentru a onora cu 
prezența Gala Centena-
rului UZPR, jurnalistul 
 Teodor Damian a 
adus confraților din țară sa-
lutul comunității românești 
din Statele Unite ale Ame-
ricii, reunite de Cenaclul 
Literar,,Mihai Eminescu”, 
Revista,,Lumină lină” și Bi-
serica,,Sfinții Petru și Pavel”. 
Mesajul celor aflați atât de 
departe de țară, dar aproape 
sufletește, a fost de unitate, 
de strângere a rândurilor în-
tru afirmarea mai puternică 
a valorilor românismului. 
„Cât este de bine și de frumos 
ca frații să locuiască împreu-
nă!”, a fost psalmul-metafo-

ră prin care reprezentantul 
presei românești de peste 
Ocean a exprimat cald, dis-
cret, dorul de țară, de (con)

frații săi, de râul, ramul de 
ACASĂ: „Pentru că vin de 
peste Ocean, spun bine v-am 
găsit. Este o bucurie și onoa-

re să fiu în aceste momente 
aici la invitaţia Președintelui 
Uniunii noastre, Doru Dinu 
Glăvan, la sărbătorirea a 
100 de ani de la înfiinţarea 
instituţiei din care facem 
parte.

Sărbătoare mare și sem-
nificativă, dar ea nu este 
doar a Uniunii noastre, ci a 
Naţiunii noastre.

Aduc cu această ocazie 
salutul călduros al românilor 
de peste Ocean, din America 
și New York în general și în 
special din comunitatea din 
jurul celor patru instituţii 
pe care le reprezint: Biserica 
Ortodoxă Română «Sf. Ap. 
Petru și Pavel», Institutul 
Român de Teologie și Spiri-
tualitate Ortodoxă, Cenaclul 
literar «M. Eminescu» înfi-
inţate în 1993 și revista de 
cultură și spiritualitate ro-
mânească «Lumină lină»/ 
«Gracious Light», aflată în 
cel de-al 24-lea an de apa-
riţie și unde, în fiecare nu-
măr care are în medie peste 
130 pagini, sunt publicaţi cel 
puţin cinci-șase membri ai 
UZPR, fapt ce arată colabo-
rarea strânsă dintre Uniu-
nea noastră și comunitatea 
românească din New York, 
felul cum Uniunea este re-
prezentată peste Ocean.

Pentru că această ani-
versare are de-a face și cu 
aceea a Marii Uniri de la 
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1918, doresc să menţionez că 
pornind de la o vizită pe care 
am făcut-o la sediul Uniu-
nii la începutul anului 2018, 
unde am primit un calendar 
de perete din anul 1918 cu 
cele mai importante eveni-
mente care au dus la Marea 
Unire, întors la New York, 
am organizat în fiecare lună 
un eveniment de tip simpozi-
on, masă rotundă, conferin-
ţă, dedicat marii sărbători, 
uneori având și oaspeţi din 
România, acesta fiind un alt 
aspect al colaborării dintru 
UZPR și noi, românii de pes-
te ocean.

Dacă unirea este o devi-
ză, ea este la fel de bine și un 
deviz, un deviz de lucrări, ca 
în construcţiii, unde împlini-
rea unui plan, a unui dezi-
derat cere efort, organizare, 
inteligenţă.

Aceste calităţi le dove-
dește și președintele Uniu-
nii  Ziariștilor Profesioniști 
din România, Doru Dinu  
Glăvan, cel care a depus și 
depune toate eforturile, tre-
când peste multiple și uneori 
inerente asperităţi, pentru a 
crea între noi o relaţie baza-
tă pe respect, demnitate și 
o atmosferă de deschidere, 
armonie și prietenie; acest 
lucru se vede cu prisosinţă 
și la sediul UZPR, unde bi-
roul său a devenit o casă a 
ziariștilor, un loc de întâlni-

re, conversaţie și cunoaștere, 
transformat uneori într-un 
fel de masă rotundă unde se 
exprimă idei, se dezbat pro-
bleme, se caută soluţii.

Vorbind despre casă, ce 
bine ar fi să avem și noi o 
casă a ziariștilor în Bucu-
rești și în alte locuri, așa cum 
există case ale scriitorilor sau 
ale altor uniuni de creaţie 
din ţară. Sunt încredinţat 
însă că acest ideal este realist 
și posibil de împlinit.

Așadar, la acest moment 
sărbătoresc, doresc Uniu-
nii Ziariștilor Profesioniști, 
președintelui ei Doru Dinu 
Glăvan, tuturor membrilor 
și dumneavoastră la mulţi 
și fericiţi ani, cu spor în tot 
ce faceţi, roade pe măsură și 
cuvenitele bucurii”.

Personalitate binecu-
noscută a presei și literatu-
rii din România, Nicolae 
Dan Fruntelată a ur-
cat pe scenă propunându-și 
un foarte scurt discurs, pe 
care l-a prefațat, inspirat, 
cu cel mai scurt discurs 
din istorie  –,,No, haida!” – 
al „Crăișorului Munților”, 
Avram Iancu: „Când Doru 
Dinu Glăvan, președintele 
Uniunii Ziariștilor Profe-
sioniști din România, m-a 
sunat și m-a invitat să zic și 
eu două cuvinte la sărbătoa-
rea presei românești, primul 
meu gând a fost acela de a 

cita cel mai scurt discurs din 
istoria României, cuvintele 
lui Avram Iancu, adresate 
revoluţionarilor ardeleni. 
Avram Iancu a zis atât: 
«No, haida!». Suntem noi, 
gazetarii români, într-un 
moment al începutului de 
recucerire a identităţii noas-
tre ca uniune de creaţie și ca 
uniune de conștiinţă a pro-
fesiei. Suntem breaslă de 
oameni care au slujit presa 
română, adevărul româ-
nesc, așa cum a fost el, așa 
cum l-a oferit istoria acestui 
pământ, cu falsificările ei, cu 
minciunile ei de propagandă 
politică, în regimuri diver-
se, dar și cu nobleţea unei 
profesii care a intrat, prin 
talent, prin sacrificiu chiar, 
în istoria culturii, a litera-
turii, a presei românești, ca 

martor principal la procesul 
acestor secole tulburi.

Avem o tradiţie de care 
nu ne putem despărţi în 
niciun chip. Pentru că altfel 
am fi nimeni pe lume, am fi 
un sindicat întâmplător, am 
renunţa cu totul la atributul 
creaţiei, al bucuriei de a trăi 
«în miezul unor evi aprinși», 
cum zicea Labiș. UZPR de 
astăzi chiar asta face. O legă-
tură cu tradiţia românească 
a presei, cu valorile ei, pre-
lungind spre gazetarii tineri 
o flacără pe care nicio cabală 
de doi bani, nicio diversiune 
politică ori de alt gen n-o pot 
întuneca.

UZPR este, așa cum spu-
neam cu alt prilej, o casă a 
noastră. În care ne putem 
întâlni, ne putem aminti, 
putem judeca (pentru că 
avem, prin profesie, acest 
drept) lumea în care trăim.

Am avut în gând, ca pe 
o placă de marmură albă a 
amintirii, numele marilor 
gazetari români, scriitori, 
patrioţi, oameni pe ale că-
ror fapte s-a zidit o parte din 
istoria naţională, în frunte 
cu acela care a fost cel mai 
mare, simbolul și apărătorul 
breslei noastre, Sfântul Mi-
hai Eminescu. Revin și citez: 
«No, haida!»”. 
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În fața invitaților pre-
zenți la manifestarea dedi-
cată unui secol de la înfi-
ințarea UZPR a urcat apoi 
Andrei Păunescu, 
fiul poetului Adrian Pă-
unescu, care a evocat, cu 
emoție abia mascată, fap-
tul că pe aceași scenă Sălii 
Radio a fost înregistrat, în 
1982, singurul album al 
Cenaclului,,Flacăra”. Apoi 
a oferit auditoriului, acom-
paniindu-se la chitară, cân-
tecul-manifest,,Somn ușor, 
scuze plăcute!”.

Legăturile profunde ale 
UZPR cu presa românilor 
de peste granițe a fost ilus-
trată de Nicu Ciobanu, 
ziarist din Pancevo, Serbia, 
director al Casei de Presă 
și Editură,,Libertatea”: „E 
bine ca din vreme-n vreme, 
cum trec anumiți anii și 
cum se apropie alți impor-
tanți ani, e bine să rememo-
răm capitolele importante 
din istoria noastră comună.

Dacă ziaristul român a 
fost promotorul Marii Uniri 
pe teritoriul României de 
azi, trebuie să știm că și în 
afara României, tot ziaris-
tul român a fost promoto-
rul Marii Uniri. Adunarea 

Naţională de la Alba Iulia a 
fost în centrul preocupărilor 
gazetei «Opinca», săptămâ-
nal redactat în satul Coștei 
de lângă Vârșeţ (Banatul 
sârbesc). Gazeta a organizat 
alegerea delegaților pentru 
Adunarea Națională de la 
Alba Iulia din 1 decembrie 
1918. Din textele publicate 
aflăm că «Opinca» se pune, 

încă din primele numere, în 
serviciul Consiliului Naţio-
nal Român din Ungaria și 
Transilvania, publică toa-
te îndrumările acestuia cu 
privire la ceremoniile ce vor 
avea loc la Alba Iulia, pre-

cum și textul jurământului 
gărzilor naţionale, aderarea 
episcopilor români de am-
bele confesiuni și politica 
Consiliului etc. (…) Am 
apelat la această incursiune 
în timp ca să nu uităm nici 
angajamentul ziaristului 
român din Banatul sârbesc 
care a dat dovadă de o înal-
tă conștiință națională, de 

confirmare a apartenenței 
etnice la națiunea română.

Azi, locul ziaristului în 
lume noastră este mai com-
plex decât cel pe care l-a 
avut acum o sută de ani. Ne 
confruntăm cu situații în 

care creația și cultura con-
sacrată sunt dominate de 
pseudocultură drept urma-
re a unei devastări culturale, 
creația și cultura devenind 
obiecte de spectacol, produs 
de larg consum. Oricum, 
stadiul în care am ajuns este 
alarmant din toate punctele 
de vedere, trăim o vreme a 
crizelor și antagonismelor 
culturale, politice, sociale, 
educaționale, religioase, a 
crizei conștiinței naționale 
și ne îndreptăm spre o dezu-
manizare. Însă protejarea și 
promovarea valorilor auten-
tice, a specificului cultural, 
rămâne țelul unui angaja-
ment permanent în articu-
larea, păstrarea și afirmarea 
identității naționale, la care 
nu trebuie renunțat. Când 
afirm toate acestea mă gân-
desc și la românul minoritar 
etnic, din Banatul sârbesc, 
la jurnaliștii profesioniști, la 
scriitorii care sunt promoto-
rii valorilor identitare. Mai 
precis, am în vedere cei 75 de 
ani de presă scrisă în limba 
română, pe care îi aniversăm 
în anul 2020, prin care Casă 
de Presă și Editură «Liber-
tatea» din Panciova, de-a 
lungul acestui interval de 
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timp, s-a impus drept reper 
în ceea ce înseamnă creație 
autentică și identitate româ-
nească în Banatul Sârbesc, 
a asigurat accesul la presa 
scrisă în limba maternă. 
(…) Casa de Presă și Editură 
«Libertatea», prin generați-
ile de jurnaliști care au fău-
rit-o, este exemplul cel mai 
eclatant care vibrează prin 
energie pozitivă, prin lumină 
umană și intelectuală, prin 
locul în care români trebuie 
să se bucure de dreptul de 
a-și exprima liber opinia, 
locul în care se apreciază 
integritatea, în care românii 
pot să-și afirme identitatea 
națională. De aceea presa 
românească are un rol care, 
iată, nu de puține ori depă-
șește și cadrul profesional. 
Prin această Casă românii 
se bucură de dreptul de a fi 
ceea ce sunt – români.

Casa de Presă și Edi-
tură „Libertatea” de mai 
bine de 15 ani se află într-o 
relație cu ceea ce înseam-
nă UZPR. Jurnaliștii din 
Voivodina au încheiat un 
Protocol de colaborare cu 
Filiala UZPR Caraș-Se-
verin. Țin să o amintesc 
pe doamna Oana Maria 

Glăvan, una din artizanele 
relațiilor noastre. Mai mult 
chiar, au fost avansate ideile 
de colaborare strânsă între 
UZPR și Uniunea Ziariști-
lor din Serbia. Prin Filiala 
UZPR Caraș-Severin am 
avut numeroase proiecte și 
activități comune, care au 
apropiat oamenii de dincolo 
și de aici. Asemenea fapte 
trebuie continuate și ampli-
ficate. La mulți ani UZPR!”.

Redactorul șef al revis-
tei „Vatra veche”, de la Târgu 
Mureș, cunoscutul jurnalist 
Nicolae Băciuț, a sub-
liniat demersul publicistic 
pe care îl susține din vocație 
pentru presă, respect pen-
tru meserie și credința că 
UZPR este forul avizat de 
dezbatere a ceea ce înseam-
nă presa românească de ieri, 
de azi și de mâine: „Este o 
onoare și o provocare pentru 
mine să fiu astăzi aici. Cum 
să vorbești despre Centenar 
în nici două minute? (…) 
Ce înseamnă pentru presa 
românească 100? Dacă ar 
fi să extrag eu câteva repere 
ale presei, n-aș putea să nu 
mă întorc în timp înainte 
de 100 și să evoc momentul 
1894, pentru că atunci, la 

București, Caragiale, Slavici 
și Coșbuc au fondat revista 
«Vatra”, care avea o țintă ex-
traordinară: revista se face 
la București pentru românii 
din Transilvania. Şi atunci 
conta ca presa să apară la 
București, dar să fie citită în 
provincie. Ce m-aș bucura 
să fie și invers, ca presa noas-
tră din provincie s-o citeas-
că și cei din București. A fost 
un moment extraordinar! 44 
de numere a apărut revista 
«Vatra», dar ea a scris și a 
rămas în istorie. Şi noi, mu-
reșenii, nu ne-am lăsat!

În 1971 am scos din lada 
de zestre «Vatra» lui Cara-
giale, Slavici și Coșbuc și a 
apărut revista «Vatra» – re-
vistă de cultură, care apărea 
la Târgu Mureș, așa era în 

sloganul nostru publicitar: 
«Pentru toată țara»!

Romulus Guga a făcut 
atunci un lucru extraordi-
nar, și chiar eu l-am etiche-
tat atunci ca fiind cel care a 
descălecat presa românească 
la Târgu Mureș. În 2009 am 
reînnodat firul, pentru că 
revista «Vatra», cea pe care 
eu am cunoscut-o și la care 
am lucrat 20 de ani, se înde-
părtase de programul ei și, 
pentru că nu mai răspundea 
nevoii mele de acasă, am fă-

cut ceea ce pare neverosimil 
pentru presa de astăzi, am 
început să editez o revistă 
singur - se cheamă «Vatra 
veche», care apare de 11 ani, 
lunar. (…)  

Aș vrea să vă pot vorbi 
despre 200 de ani de presă 
românească. Mă întreb ce 
vor spune peste 200 de ani 
cei care vor veni într-o ast-
fel de sală, judecându-ne pe 
noi. Dacă mai știm ce este 
respectul pentru gramatică, 
dacă mai știm ce e respectul 
pentru adevăr. Mă întreb, 
așadar, ce va fi nu acum, 
mâine cu presa noastră, ci 
ce va fi în viitor!

Sigur, veți spune că presa 
pe hârtie o să dispară. O să 
dispară! Dar ceea ce vreau 
eu să spun acum - și nu 

vreau să fac profeții - este că 
secolul XXII va fi al presei 
sau nu va fi deloc.

Mă întorc la o poezioară 
a unui confrate care a zis: 
«Presa te ridică, presa te 
coboară, presa e dimineață, 
presa este seară, presa este 
ziuă, presa este noapte, presa 
este Făt-Frumos, care n-are 
moarte».

La mulți ani presei româ-
nești la Centenar! La mulți 
ani presei oriunde s-ar afla!”.
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La rândul său, Miron 
Manega, purtător de cu-
vânt al UZPR, a subliniat 
că Uniunea este un orga-

nism puternic implicat în 
viața societății, un adevă-
rat,,ferment” al său: „Vă 
mulțumim că sunteți aici, 

validând astfel importanța 
unui eveniment pe care noi 
îl declarăm istoric. În ace-
lași timp, vă felicităm. Nu 
e puțin, într-o viață de om, 
să fii martor la un aseme-
nea eveniment: centenarul 
unei organizații emblemati-
ce pentru istoria și destinul 
presei. În România, dar și 
în lume.

Uniunea Ziariștilor Pro-
fesioniști din România este 
prima asociație a breslei 
jurnaliștilor constituită în 
România reîntregită, deve-
nind astfel, ea însăși, pur-
tătoare de sens al reîntregi-
rii, sens pe care încă nu l-a 
abandonat. (…) Suntem, 

în același timp, păstrători 
și promotori ai sistemului 
de valori identitare, singu-
rele care ne pot recomanda 
ca europeni, iar momentul 
aniversar la care participați 
- Gala Centenarului UZPR 
- este o gală a românismu-
lui european în presă. Doar 
dialogul între valori poate 
genera armonizare la ni-
vel european (și mondial), 
în niciun caz excluderea 
unora în favoarea altora. 
Aceasta este platforma 
axiologică pe care se situ-
ează Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România, 
ca parte activă a societății 
civile și ca legatar istoric al 
datoriilor morale lăsate de 
înaintașii noștri jurnaliști, 
constituiți, la 11 ianuarie 
1919, în prima uniune de 
breaslă din România reîn-
tregită. Nici nu ne putem 
permite să facem altfel căci, 
vorba lui Eminescu, repe-
rul și simbolul tutelar al 
UZPR, «suntem români și 
punctum!»”.

În cadrul celebrării unui 
secol de existență a UZPR 
s-a făcut apel de suflet la 
exemplul marilor înaintași 
ai presei din România, s-au 
susținut continuitatea și 
unitatea breslei și a fost re-
levat, în toată plenitudinea, 
parcursul actual fast, dina-
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mic, al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, 
continuatoarea de drept a 
celei mai vechi organizații 
de breaslă din țară.

Alexandru   Mi-
ronov,  reputat repre-
zentant al grupei jurnalis-
mului de știință și tehnică, 
a evocat personalitatea lui 
Spiru Haret, numindu-l,,-

cel care a trimis România la 
școală”: „Grizonată asisten-
ță, onorată asistență! Sunt 
membru al unei submulțimi 
din mulțimea jurnaliștilor 
profesioniști, jurnaliștii de 
știință. Aș începe spunând 
că în istorie, probabil că 
Victor Aristin a fost cel mai 
reprezentantiv. Sar în timp 
și vă spun că am apucat 
să fiu coleg de breaslă cu 
Victor Kernbach și cu Do-
rel Dorian, mari ziariști, și 
mai târziu, Andrei Bacalu, 
apoi Cristian Român, Cori-
na Negrea - oameni care au 
încercat să-și facă datoria 
și-au și reușit.

Pentru că - și vă dau 
două exemple: cea mai im-
portantă construcție din is-
toria României se numește 
«Extreme Lighting form 
Structure», super laserul 
de la Măgurele, cel mai pu-
ternic laser de pe Pământ, 

a atins zece petawați, are o 
zecime din puterea Soarelui. 
Asta face din Măgurele, deci 
și din București, unul din-
tre cele mai inteligente orașe 
din lume, iar instalația asta 
grozavă a lui Nicu Zamfir, 
Ion Ursu și a echipelor lui 
face ca fizica românească să 
fie înalt performantă.

Fizica românească este 

înalt performantă și ceea 
ce e frumos este că dato-
rită muncii noastre, a jur-
naliștilor, în mentalitatea 
publică s-a indus această 
idée - Suntem deștepți! Iată 
ce putem să facem!. În al 
doilea exemplu vă spun că 
există în România, împinsă 
probabil și de munca noas-
tră, a jurnaliștilor, numai 
în instituția asta extraordi-
nară care este Radio Româ-
nia (unde am făcut mii de 
emisiuni de știință) ideea 
că putem fi performanți și 
în astronomie. Astă-vară 
în iulie am fost în Chile, 
în deșertul Atacama, 33 de 
români astronomi ama-
tori cu instrumentele lor. 
Numai acest lucru spune 
multe despre saltul care s-a 
făcut în mentalitatea româ-
nească, dacă 33 de oameni 
tineri și-au permis să ajun-
gă așa departe ca să studi-

eze un fenomen celest, să-l 
transmită acasă, să-l spună 
publicului, să fotografieze 
cerul înstelat care este ab-
solut superb în deșert.

Lucrurile acestea se lea-
gă. Așa putem spune că ne 
facem datoria. Eu trebuie 
să vă spun că împlinire mai 
mare nu am decât când pe 
stradă mă oprește câte cine-
va, mă împunge cu degetul,  
și-mi spune: «Sunt inginer 
din cauza dumitale. Ți-am 
citit articolele». «Sunt cer-
cetător, fiindcă emisiunile 
cutare și cutare... ». Mai 
mare împlinire cred că nu 
se poate!”. Și, pentru că ma-
nifestarea dedicată Cente-
narului UZPR se desfășura 
chiar de ziua singurului ro-
mân ce a călătorit în spațiu, 
astronautul Dumitru Pru-
nariu, s-au tranmis pentru 
aniversat aplauze îndelungi 
din partea jurnaliștilor pro-
fesioniști și a invitaților lor. 

Păstrarea spiritului ro-
mânesc se manifestă cu 
tot mai multă amploare 
în nordul continentului 
american. Din Canada a 
ținut să fie prezentă la eve-
nimentul UZPR Milena 
Lițoiu: „Având în vedere 
că sunt unul dintre cei mai 
noi membri ai Uniunii, am 
ales să vorbesc scurt - chiar 

dacă erau mai multe de 
spus - despre comunitatea 
românească din Cana-
da, așa cum o cunosc eu. 
Amintesc despre revistele 
culturale, despre ziariști și 
oameni de cultură care le 
conduc, despre asociaţiile 
de scriitori, cenaclurile lite-
rare și unele activităţi care 
ţin împreună comunitatea 
românească din Canada. 
Este important să ţinem 
aproape, să învăţăm unii 
de la alţii, să continuăm să 
stăm împreună, în ciuda 
distanţelor. Vă invităm la 
întâlnirile anuale ce se des-
fășoară în «Mica Românie 
din Canada».Atât diapora 
are nevoie de legătură cu 
ţara, cât și ţara are nevoie 
să stea în legătură cu fiii 
ei. Devine astfel imperativ 
să învăţăm să închegăm o 
comunitate ce funcţionează 
indiferent de distribuţia sa 
geografică. Este încă un mo-
tiv pentru care am admirat 
iniţiativa UZPR de a invita 
la acest eveniment români 
de peste tot. Deviza UZPR 
«Împreună scriem istoria 
clipei» poate astfel deveni 
una în care nu doar do-
cumentăm clipa, ci chiar o 
inspirăm pe mai departe. 
Împreună”.
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Mesajul presei arădene 
a fost adus de jurnalista 
 Lavinia Betea, bi-
necunoscut om de televi-
ziune, care a transmis cu 
emoție importanța coeziu-
nii de breaslă și importanța 
jurnalismului în societatea 
românească. 

De la o distanță geogra-
fică apreciabilă, dar totuși 
atât de aproape spiritual de 
UZPR a sosit din Australia 
pentru a celebra Centenarul 
Uniunii George Roca, 
împărtășind auditoriului 
faptul remarcabil că Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști 
din România este reprezen-
tată într-o comunitate unde 

aproape nu există alte repere 
de românism. Vorbitorul a 
evocat, în context, firele aca-
demice invizibile, dar puter-

nice, care leagă românii din 
Australia de poporul căruia 
îi aparțin. 

Dată fiind conexiunea 
de sânge a națiunii româ-
ne cu Republica Moldova, 
demersul reușit al preșe-
dintelui UZPR de a reac-
tiva filiala de la Chișinău a 
fost punctat de Iuliana 
 Gorea-Costin: „Eveni-
mentul la care am fost in-
vitați să  participăm astăzi 
este, înainte de toate, un 
motiv de reflecții la mii de 
destine și fapte, la pagini de 
istorie. Ziaristul a fost dintot-
deauna un semănător, care a 
trebuit să înainteze, deseori  
prin viscol și furtuni, pentru 
a susține idealuri și principii, 

a promova și apăra valorile 
naționale și general umane, 
pentru a apropia evenimente 
de cotitură în destinul unui 
popor. (…) Cei consacrați 
acestei activități umane au 
fost și rămân dintotdeauna 
dascălii societății.

Românii din Basarabia 
n-au avut prea mult posi-
bilitatea de a se bucura de 
Marea Unire,  ziariștii din 
acest spațiu românesc au 
tebuit să continue, în con-
diții grele, construcția, atât 
pe orizontală, cât și  pe ver-
ticală, să cultive  idealul de 
unitate națională, să  pro-
moveze valorile românești, 
să fie creatori de cultură și 
civilizație, să apere democra-
ția pluralistă, statul de drept, 
supremația legii. În contex-
tul Sărbătoririi a 100 de ani 
de jurnalism profesionist în 
România, aduc sincere fe-
licitări Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, 
președintelui ei, Doru Dinu 
Glavan, pentru efortul de a 
revigora filiala UZPR la Chi-
șinău. (…)  Mulțumindu-vă 
că tineți aproape românii ră-
mași în afara țării fără voia 
lor, îmi exprim convingerea 
că presa, mass-media, zia-
ristul de facto nu constituie 
puterea a parta, ci cea dintâi, 
chemată să hrănească spiri-
te, să vegheze la sănătatea 
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morală, să modeleze conști-
ințe. La mulți ani, stimați re-
prezentanți ai acestei nobile 
profesii, la mulți ani Uniunii 
Ziarăștilor Profesioniști din 
România!”.

Reprezentativa Casă de 
cultură pentru români,,Ar-
tis”, din Belgia, a transmis 
un mesaj de aniversare prin 
cuvântul lui Liviu Ho-
pârtan, care a trecut în 
revistă bogata activitate a 
reprezentanților gazetăriei 
și spiritualității românești 
la Bruxelles - o bibliotecă și 
un cenaclu, Ansamblul de 
dansuri,,Zamfira”, publica-
ția,,Ce-i nou?”, care a ajuns 
la numărul 115 și postul de 
radio,,Artis”: „Mi-a făcut 
mare plăcere să-l întâlnesc 
pe dl. profesor Mironov, care, 
acum 45 de ani, când a venit 

prima dată în clasa în care 
eram elev, mi-a schimbat 
viața. Eu pot să fiu exemplul 
clasic pe care l-a dat mai 
devreme despre ce poate să 
însemne un model, un om în 
viața unui tânăr.

Acum 30 de ani, drumu-
rile mele au ajuns la Bruxe-
lles, unde am înființat o casă 
culturală pentru români - 
Casa româno-belgiană «Ar-
tis» -  care a încercat în aceas-
tă perioadă să aducă cultu-
ra română în prim-plan în 
întreaga Europă, nu numai 
la Bruxelles. Sub acoperișul 
acesteia a fost creată prima 
școală românească pentru 
copii din Europa – Şcoala 
«Artis» - au fost înființate o 
bibliotecă românească, un 
cenaclu literar, un ansamblu 
de dansuri și muzică popula-
ră românească – «Zanfira» 
– și, bineînțeles, am ajuns 
la nr.115 al revistei noastre, 
care se numește «Ce-i nou?».

Iar acum șapte ani a 
fost creată radio-televiziu-
nea «Artis». Ne-am luat ca 
părinți adoptivi radioul, în 
casa căreia ne aflăm astăzi 
și Telelviziunea Română, în-
cercând să dăm un sens tine-
rilor pe care am început să-i 
formăm ca jurnaliști acolo, 
la Bruxelles.

Am creat aproape cinci 
generații de jurnaliști tineri și 

mi-a făcut mare plăcere când 
dl. președinte al UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, m-a invitat, și 
sunt onorat pentru acest lu-
cru, la această aniversare a 
uniunii unde vreau să pro-
pun o colaborare și deschi-
derea unei filiale a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România și la Bruxelles. (…)

De la Bruxelles, să știți că 
noi tot români am rămas și 
tot români suntem! Iar po-
durile și legăturile pe care le 
creăm, și această Uniune are 
acest scop - să aflăm unii de 
alții, să ne întâlnim, pentru a 
putea transmite mai departe 
această artă. Pentru că și jur-
nalismul este o artă!”.  

Cu spiritul fin care îi 
este caracteristic, jurnalis-
tul Ovidiu Ioanițoaia 
(,,din Chiajna”, după cum a 
punctat cu umor), a amin-
tit de apropiata celebrare 
a Centenarului „Gazetei 
Sporturilor”, publicație em-
blematică și apreciată în 
toată țara și peste hotare: 
„Mărturisesc că sunt aproa-
pe surprins că mai vorbesc, 
pentru că am auzit pe cineva 
de la New York, pe cineva de 
la Bruxelles, pe cineva de la 
Paris și iată că vine și cineva 
de la Chiajna, care e în mar-
ginea Bucureștiului. 

Dar n-am cum să vor-
besc, cum poate vă așteptați, 

în numele presei sportive, 
deși aceasta ar merita cu 
prisosință, așa în trecere vă 
spun că «Gazeta Sporturi-
lor», ziarul la care lucrez și 
azi, a scos numărul inaugu-
ral în 14 septembrie 1924, 
deci se pregătește și ziarul de 
centenar.

Am să vorbesc în nume 
propriu, fiindcă am ajuns la 
o vârstă la care cred că îmi 
pot permite acest privilegiu și, 
în această calitate, am către 
dvs. două rugăminți. Prima 
rugăminte se adresează cu 
precădere celor mai tineri, 
pe care îi rog să iubească 
această meserie, și dacă n-o 
iubesc, mai bine să n-o facă, 
pentru că în mintea mea și a 
multora din generația mea, 
jurnalismul e mai mult decât 
un loc de muncă, e mai mult 
decât un serviciu, e o misiune 
și o menire. Şi, dacă vreți, e și 
un destin! A doua rugăminte 
- dacă se poate, să fim mai 
uniți, să ne certăm mai puțin 
și să fim mai puțin dezbinați, 
pentru că la fel de bine ca 
mine știți că presa scrisă este 
astăzi muribundă, împinsă 
spre prăpastie de televiziuni, 
internet ș.a.m.d., este aproa-
pe în moarte clinică. Trebuie 
să facem ceva s-o salvăm și 
asta n-o să reușim decât prin 
unitate”.
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Cu un mesaj de unitate 
și respect pentru breaslă și 
profesie a venit din Italia 

jurnalista Iulia Vîrsta: 
„Înainte de toate, vreau să 
mulțumesc Uniunii Ziariș-

tilor Profesioniști din Româ-
nia, din care am onoarea să 
fac parte, în primul rând 
fiindcă există și în al doilea 
rând pentru ceea ce și-a pro-
pus, pentru ceea ce încearcă 
și pentru ceea ce reușește să 
facă. Odată cu aceste mul-
țumiri aduc și salutul, din 
Italia, al asociației Stampa 
Estera (Presa străină), din 
care, de asemenea, fac par-
te din 1997. Momentul pe 
care îl celebrăm acum și care 
este, de fapt, unul din zecile 
de momente dedicate, anul 
acesta, de Uniunea Ziariști-
lor Profesioniști din Româ-
nia, Centenarului existenței 
sale, nu este doar simbolic, 

ci și exemplar, în sensul că 
presa ar trebui să-și acorde 
ei însăși mai mult respect, 
ca o condiție a recuperării 
propriei demnități.

Uniunea Ziariștilor Pro-
fesioniști din România a 
apărut, în ultimii ani, ca o 
surpriză și ca o noutate în 
ansamblul asociațiilor euro-
pene de media, deși ea exista 
de mult. Claritatea principi-
ilor și fermitatea pozițiilor 
adoptate față de realitățile 
sociale și politice din Româ-
nia, dar și față de realitățile 
europene, fac cinste statutu-
lui de ziarist. Şi nu exagerez 
deloc când spun că Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din 
România este chiar un mo-
del european de existență și 
organizare a mediului de 
presă.

Eu vin din Italia, o țară 
în care românii imigranți 
au reușit să se integreze în 
număr foarte mare. O parte 
din ei n-au uitat că sunt ro-
mâni și aceștia sunt cei mai 
reprezentativi pentru diaspo-
ra românească din această 
țară. (…) Sunt bucuroasă că 
am privilegiul de a mă afla 
aici, la cel mai important 
eveniment al celei mai vechi 
organizații de breaslă din 
România Mare - Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din 
România.
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Închei cu primele două 
«porunci» din „Decalogul 
românilor din diaspora» 
citit de regretatul om politic 
Ion Raţiu la primul Congres 
al Uniunii Mondiale a Ro-
mânilor Liberi, desfășurat 
la Geneva, în anul 1984: 
«Fii mândru că ești român. 
Afirmă-te întotdeauna ca 
atare. Suntem un popor no-
bil și vechi. Civilizaţia are 
rădăcini adânci în pămân-
tul ţării noastre»; «Afirmă-ţi 
dragostea pentru Patrie ori 
de câte ori ai ocazia. Nu faci 
asta pentru că ești șovin, ci 
pentru că dorești să îi ser-
vești pe cei rămași acasă». 
Aceste «porunci» ar trebui 
să fie, după părerea mea, re-
pere de bază în primul rând 
pentru jurnaliștii români din 
străinătate. Şi asta pentru a 
nu uita niciodată că sunt 
români”.

Evenimentul care a mar-
cat împlinirea unui secol de 
la înființarea Uniunii Zia-
riștilor Profesioniști din Ro-
mânia a fost punctat de mo-
mente artistice de înaltă ți-
nută, care au smuls aplauze 
îndelungi și, de asemenea, a 
fost un prețios prilej de a-i 
aduce laolaltă pe reprezen-
tanții mai vechi și mai noi 
ai breslei dedicate interesu-
lui public, oameni ai con-
deiului din țară și de peste 

hotare, care fac parte din 
organizația de creație care 
este UZPR. Binecunoscuții 
Ducu Bertzi și Sergiu Cioiu 
au încântat, iar marele Tu-
dor Gheorghe a susținut un 
recital care a făcut din eve-
nimentul UZPR o seară cu 
atât mai memorabilă.

Gala Centenarului 
UZPR a avut largi ecouri 
media. Gazetarul și scrii-
torul Carol Roman, 
„decanul de vârstă al presei 
românești”, a acordat un in-
terviu pentru Televiziunea 
Română, în care a reliefat 
rolul jurnalismului de pi-
lon al societății românești 
în toate timpurile, precum 
și importanța majoră a 
gazetăriei în edificarea și 
menținerea unei democra-
ții solide. De asemenea, „li-
bertatea.rs” a notat, într-un 
amplu reportaj, că „Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din 
România a sărbătorit îm-
plinirea a 100 de ani de la 
crearea ei. Evenimentul, or-
ganizat de UZPR, în data de 
26 septembrie, în parteneriat 
cu Radio România și susți-
nut de Guvernul României, 
a fost intitulat «Ziaristul 
român – promotor al Marii 
Uniri. Sărbătorirea a 100 de 
ani de jurnalism profesionist 
în România (1919-2019)». 
În cadrul manifestării s-a 

vorbit despre parcursul jur-
nalismului în ultimul veac și 
despre rolul organizației pro-
fesionale. Asistența a păstrat 
și un moment de reculegere 
în memoria jurnaliștilor care 
au trecut la cele veșnice”. La 
rândul său, „Ziarul de Vâl-
cea” a punctat: „Renumita 
și impunătoarea sală a Ra-
dioului București s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru mem-
brii jurnaliști din întreaga 
ţară. Filiala UZPR Vâlcea a 
fost prezentă la acest măreţ 
eveniment cu un număr de 
20 de jurnaliști. Au fost in-
vitaţi să participe la această 
aniversare oficialităţi ale 
statului, reprezentanţi ai 

Bisericii Ortodoxe Române, 
ai Bisericii Greco-Catolice, 
reprezentanţi ai Ambasade-
lor de la București, condu-
cători de trusturi de presă, 
jurnaliști din București, din 
toate filialele din ţară, din 
diaspora, reprezentanţi ai 
unor firme partenere”.

Aniversarea unui secol 
de jurnalism profesionist în 
România s-a constituit în-
tr-un moment de excepție, 
reper - celebrat la adevărata 
sa dimensiune și valoare - al 
statutului trecut și actual al 
organizației care îi reunește 
încă de la înființare pe unii 
dintre cei mai redutabili ga-
zetari ai României.

@ Cristina-Tatiana Mirică
@ Teodora Marin
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N
oul Statut al UZPR, care a 
luat în considerare amen-
damentele venite din inte-
riorul filialelor UZPR din 

țară, a fost propus aprobării punct cu 
punct și moderat de expertul Sergiu 
Andon, jurnalist și avocat, unul dintre 
artizanii conectării perfecte a docu-
mentului cu legislația actuală din 

România. „O problemă care se pune 
după 100 de ani de existență a UZPR, 
după 30 de ani de presă din nou liberă 
și după realizarea remarcabilă a intro-
ducerii Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
printre organizațiile de creatori este 
alegerea pe care trebuie s-o facă UZPR 
între două opțiuni: de a fi o organizație 
elitistă, conservatoare, închisă și rigidă 

în acceptarea de asociați, sau dimpo-
trivă, o asociație larg deschisă tuturor 
celor care susțin fenomenul mediatic și 
manifestă dorința directă de a partici-
pa la el.  Media reprezintă un factor 
mai direct și mai de impact asupra în-
tregii vieți sociale și a spiritualității 
decât multe alte segmente. Dată fiind 
amploarea mass-media, dar și fenome-
nele negative gen fake-news, UZPR are 
datoria de a nu se complace și de a se 
deschide spre viața jurnalistică, contri-
buind, prin interacțiune, la fenomenul 
general de transmitere a informației. 
Firește, asta nu înseamnă că toți pos-
tacii trebuie să-și găsească locul în rân-
durile Uniunii, dar toți cei care au vo-
cația de a se exprima constant prin 
intermediul presei, precum și susțină-
torii libertății și ținutei profesionale, 
deontologice, a presei trebuie, după 
părerea mea, să-și poată păstra accesul 
în UZPR”. 

În aula Academiei de Studii Economice a avut loc, în 27 
septembrie, Adunarea Generală Extraordinară a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România. Au fost prezenți ziariști 
din toată țara, iar după certificarea cvorumului s-a trecut la 
aprobarea, punct cu punct, a noului Statut al Uniunii, 
document modern, în deplin acord cu legislația actuală, care 
proiectează organizația ca pe o Uniune de creație conectată 
la valorile și principiile mileniului trei.

@ Valentin Uban
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Filialele au avut cuvântul
Statutul a fost dezbătut cu profesi-

onalism de toți jurnaliștii prezenți în 
sală, care au votat toate prevederile 
documentului care va sta la baza des-
fășurării activității Uniunii. Punctele 
de vedere ale filialelor au fost dezbătute 
de reprezentanții acestora și membrii 
Adunării Generale într-o atmosferă 
constructivă, ajungându-se de fiecare 
dată la un consens optim pentru ar-
monizarea Statutului cu noile repere 
după care evoluează UZPR în societate. 
De altfel, majoritatea amendamentelor 
transmise de filialele UZPR din țară pe 
parcursul elaborării noului Statut se re-
găsesc în textul acestuia.

Legitimitate deplină a 
parcursului viitor al Uniunii

Spre deosebire de celelalte uniuni de 
creație, elitiste prin definiție, UZPR și-a 

propus încă de la început implicarea 
directă în primele linii ale societății. 
Evoluând în timp, a ajuns la punctul 
în care acest nou Statut pune în deplină 
rezonanță scopurile organizației, acti-
vitatea membrilor săi, evoluția UZPR 
în cadrul general al societății românești 
și proiecția Uniunii într-un viitor tot 
mai complex pentru o breaslă de im-
portanță fundamentală. Ca for tutelar 
al organizației, Adunarea Generală s-a 
exprimat prin vot asupra punctelor 
Statutului, aprobându-le rând pe rând 
și dând astfel legitimitate deplină par-
cursului viitor al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. Membrii 
Adunării Generale au votat, prin noul 

Statut, liniile generale în care vor fi pri-
miți viitorii membri în Uniune, reguli-
le de fncționare a organizației pe toate 
palierele, principiile care să definească 
plenar acțiunea UZPR și modalități-
le statutare prin care organizația să-și 
mențină rigorile, dar și flexibilitatea, 
stabilitatea și amprenta profesională. 

În cadrul Adunării Generale Extra-
ordinare a Uniunii Ziariștilor Profesi-
oniști din România au fost discutate 
și votate, de asemenea, Regulamentul 
Comisiei de Atestare și Regulamentul 
Juriului de Onoare, Disciplină și Ar-
bitraj, în consonanță cu prevederile 
Statutului.
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Șase ani cu Seratele 
„Eminescu, jurnalistul”

9 septembrie 2019

C
a urmare a reînnoirii parte-
neriatului U.Z.P.R. – 
Institutul Cultural Român, 
în sala de conferințe a I.C.R. 

a avut loc prima serată „Eminescu 
Jurnalistul” sub genericul „Convorbiri 
jurnalistice”.

Moderatorul Seratei a fost, de data 
asta, chiar Doru Dinu Glăvan, preșe-
dintele U.Z.P.R., care a reamintit că 
aceste întâlniri, desfășurate sub patro-
natul spiritual al celui mai mare ziarist 
român, Mihai Eminescu (de aici denu-
mirea „Seratelor”), au debutat în anul 
2013, la propunerea lui Dan Toma Dul-
ciu și Miron Manega. De atunci, aceste 
întâlniri s-au desfășurat cu regularitate, 
în fiecare a doua zi de luni a fiecărei 
luni, cu excepția perioadelor de vacanță 
(vara).

Serata a debutat, ca de obicei, cu 
prezentarea, de către Miron Manega, a 
unui fragment din publicistica lui Emi-
nescu, sub titulatura „De la Eminescu 
cetire”. De data asta, a fost ales un text 
din studiul lui Eminescu „Icoane vechi 
și icoane nouă”, publicat de acesta în 
decembrie 1877, într-un ciclu de 6 ar-
ticole consecutive, în TIMPUL. Sensul 
acestui „protocol” de desfășurare a Se-

ratelor (devenit tradiție la UZPR) este, 
pe de o parte, acela de a da sens spiritual 
momentelor Seratei (ca o rugăciune sau 
ca o binecuvântare înaintea unei călăto-
rii), iar pe de altă parte de a readuce în 
memoria contemporanilor halucinanta 
actualitate a gândirii eminesciene. 

Momentul următor a fost acordarea, 
de către UZPR prin președintele Doru 
Dinu Glăvan, a distincției Credință și 
Loialitate poetului și publicistului Ni-
colae Dan Fruntelată (membru UZPR), 
pentru consecvența, abnegația și pa-
siunea puse în slujba jurnalismului și 
a actului de cultură de-a lungul unei 
cariere exemplare. Momentul, care a 
beneficiat și de o Laudatio rostit de cu-
noscutul eminescolog Prof. Univ. Nico-
lae Georgescu, a fost pregătit cu grijă, 
fiind precedat de o surpriză emoționan-

tă, atât pentru public, cât și pentru cel 
omagiat: vocea lui Tudor Gheorghe în 
concert, interpretând cântecul „Balada 
de la Grand Vanjou”, pe versurile lui 
Nicolae Dan Fruntelată. 

Un aspect inedit al Seratei l-a repre-
zentat premierea câștigătorilor concur-
sului organizat de UZPR, „Eliberarea 
Budapestei de comunism – Povestea 
opincii”. Înaintea înmânării premiilor, 
Miron Manega a explicat, pe scurt, îm-
prejurările ocupării Budapestei în 1919 
și năstrușnica idee pe care au avut-o doi 
soldați români (sergentul Iordan din 
Dolj și caporalul Bivolaru din Mehe-
dinți) de a „arbora”, deasupra drapelu-
lui Ungariei de pe clădirea Parlamen-
tului din Budapesta, o opincă găurită. 
Întrebarea concursului a fost: „în ce 
an a apărut publicația comemorativă 
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(în număr unic) despre evenimentele 
din anul 1919, intitulată «PAGINI DE 
GLORIE – DE LA TISA LA BUDAPES-
TA?»”. Răspunsul corect a fost 1920. 
Primii cinci concurenți care au răspuns 
corect au fost premiați, în cadrul Sera-
tei de luni, cu câte o gravură din cele 
100 de bucăți realizate de artistul plas-
tic Nicu Dumitrescu pe această temă 
(„Eliberarea Budapestei de comunism”).

Tot în cadrul seratei din 9 septem-
brie au fost lansate mai multe cărți 
aparținând unor membri ai Uniunii: 
„Satul sub zăpezi”, de Ioan N. Roșca 
(care a făcut și o succintă analiză a re-
centului volum al poetului Theodor 
Damian „Ideea de Dumnezeu în poezia 
lui Eminescu”), „Cursa de fluturi”, de 
Nicolae Dan Fruntelată, și „De la Sov-
Rom la Show Room”, de Vasile Szolga. 
Fiecare autor și-a prezentat propria 
carte, oferind și autografe la finalul 
manifestării.

Serata s-a încheiat cu emoționantele 
evocări ale soților Daniela și Constan-
tin Gumann, stabiliți de mulți ani la 
Salzburg, unde au înființat Asociația 
Scriitorilor Români din Austria. So-
ții Gumman sunt promotori activi ai 
limbii și culturii române în spațiul aus-
triac, unde au realizat și o publicație 
online în limba română: „Condeierul 
Diasporei”. Cele mai recente cărți ale 
lor sunt „Crăciunul care mi-a schimbat 
viața” (Daniela Gumann) și „Cartea 
luminii” (Constantin Gumann).

14 octombrie 2019

O
ază de spiritualitate și de 
evocare a marii umbre tu-
telare a lui Mihai Eminescu, 
seria de Serate care îi poar-

tă numele a intrat în cel de-al șaptelea 
an cu o nouă ediție la fel de inspirată 
și de relevantă. La sediul ICR din Aleea 
Alexandru nr. 38 a avut loc întâlnirea de 
toamnă a iubitorilor de Eminescu, orga-
nizată de UZPR, moderată de președin-
tele Doru Dinu Glăvan: „Toamna aceas-
ta a debutat cu un nou sezon de superbe 

sărbători ale spiritului, marcând cel de-al 
șaptelea an de când Seratele au luat naș-
tere. Evenimentele noastre au ajuns punc-
te de mare interes în calendarul întâlniri-
lor elitelor culturale bucureștene, și este 
nevoie de un angajament și mai susținut 
din partea cât mai multor membri și sus-
ținători ai UZPR, care să ridice valoarea 
acestor manifestări de spiritualitate, asi-
gurând diversitatea subiectelor abordate 
și consecvența opiniilor susținute”. 
Președintele UZPR a subliniat, totodată, 
spiritul angajant al domnului general 
Mircea Chelaru, contribuția substanția-
lă, elanul dinamizator la aceste întâlniri, 
precum a doamnei Rodica Subțirelu, a 
domnului Dan Toma Dulciu, precum și 
aplombul debordant al cu-
noscutului jurnalist Miron 

Manega, care, ca de obicei, a deschis se-
rata cu evocarea unui semnificativ pasaj 
din opera „Luceafărului”.

Clementina Timuș, o rafinată și ele-
vată prezență la Seratele UZPR, a pre-
zentat un succint tablou al Festivalului 
Internațional „George Enescu”, cu detalii 
de culise, cu creionări ale capodoperelor 
prezentate, ale artiștilor invitați.

Evenimentul a inclus și prezentrea a 
trei volume deosebite, apărute sub egida 
Centenarului UZPR – „Din Basabia, po-
eme alese”, poezii scrise de Grigore Vieru, 
Dumitru Matcovschi si Nicolae Dabija.

Ca invitat la Serată, reporterul Ilie 
Pintea, de la Radio-România Petroșani, 
a oferit un regal de fotografii de război, 
cu imagini impresionante surprinse pe 
frontul sângeros din Afganistan. 

Fostul șef al Marelui Stat Major al Ar-
matei, Generalul Mircea Chelaru, a fost 
invitat să rostească câteva cuvinte despre 
misiunea ostașilor români: „Puțină lume 
pune preț pe asumarea jertfei și sacrifi-
ciului. A cădea la datorie, așa cum am 
învățat de la Iorga încoace, ba chiar de 
la Eminescu Invitat la Serată, jurnalistul 
Dumitru Marin, fondatorul Trustului 
„Media Vaslui”, a expus avatarurile, sa-
crificiile și strădaniile celor aflați în slujba 
jurnalismului, adevărului și oamenilor. 

@ Fotoreportaje de Tanța Tănăsescu
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11 noiembrie 2019
La Institutul Cultural 
Român a avut loc o nouă 
ediție a tradiționalei, deja, 
Serată „Eminescu 
Jurnalistul”. Moderatorul 
ediției a fost președintele 
UZPR, Doru Dinu Glăvan.

S
erata a fost deschisă, ca de obi-
cei, prin lectura unui text em-
blematic din publicistica lui 
Eminescu, moment punctat, 

ca de aproape fiecare dată, de Miron 
Manega, sub titulatura rubricii „De la 
Eminescu citire”. Textul a fost extras 
dintr-un articol publicat în TIMPUL, 
la 8 noiembrie 1877 și relevă esența 
teoriei statului organic a marelui poet 
și jurnalist.

Sub impresia adâncă lăsată de textul 
iconic eminescian, a urmat o prezentare 

detaliată a memorabilei vizite a condu-
cerii uniunii noastre, făcute peste ocean, 
la Filiala UZPR din New York, dându-se 
astfel curs amabilei invitații a acestei re-
prezentanțe etalon a uniunii ziariștilor 
români În cadrul discuțiilor avute cu 
acest prilej s-au evocat și analizat  mai 
multe proiecte ce vor fi gestionate direct 
de către Filiala din New York, sub îndru-
marea Părintelui profesor doctor Theo-
dor Damian, un adevărat „Pater familias” 
pentru românii americani și canadieni.

Materializând cu consecvență con-
ceptul dialogului activ între generații, 
cuprins în manifestul programatic al 
acestor serate, sub titlul CONVORBIRI 
JURNALISTICE, s-a desfășurat un ade-
vărat recital de idei, având ca protagoniști 

pe binecunoscuții jurnaliști Andreea 
Crețulescu de la România TV și Bogdan 
Chirieac,  de la DCNews.

Andreea Crețulescu și-a prezentat 
credo-ul ei în materie de presă, spu-
nând că trebuie să conștientizăm faptul 
că ne adresăm unei audiențe eterogene 
și atunci trebuie să fii cât mai explicit, 

să poți intra în cât mai multe case, astfel 
încât să înțeleagă toți informația trans-
misă. Și toate acestea, fără a face rabat 
de la principii, fără să interferăm cu pro-
priile noastre idei, să deturnăm opinia 
publică de la percepția 
corectă, mai ales  atunci 
când aducem în atenție o 
problematică importantă, 
de mare interes public.

Bogdan Chirieac, la 
rândul lui, ne-a reamintit 
că situația în domeniul 
jurnalismului contempo-
ran se află sub imperiul 
relativității, explicând au-
ditoriului cât de mult s-a 
schimbat în ultimul timp 

suportul prin care ajunge 
informația la oameni, că 
modificările sunt funda-
mentale și că suntem de-
parte de a le putea face față. 
De asemenea, a atras atenția 
asupra fenomenului știrilor 
false, „fake news”, care ajung 
să otrăvească societatea și să 
o schimbe fundamental în-
tr-o direcție sau alta. Rezul-
tatul este catastrofal, ducând 
uneori la pierderi materiale 
și, mai grav, umane.

Președintele Uniunii 
le-a înmânat celor doi in-

vitați distincția „Credință și Loialitate” 
pentru talentul, consecvența, devoțiu-
nea și responsabilitatea profesională, 
puse în slujba înnobilării meseriei de 
jurnalist. 

Seara a continuat cu o valoroasă și 
inedită informare,  cu date noi despre 
basorelieful lui Eminescu  de la Cimi-
tirul Bellu din București, susținută de 
jurnalista Tanța Tănăsescu. Aceasta, 
propunându-și ca temă o inventariere 
și imortalizarea fotografică a  monumen-
telor de for public, având ca subiect ico-
nografia Mihai Eminescu  a avut revelația 
de a descoperi pe basorelieful lui Mihai 
Eminescu de la mormântul acestuia  din 
Cimitirul Bellu din București, pe lângă 
numele „J. Georgescu”,  și pe acela  al co-
laboratorului sculptorului român, ma-
estrul orfevrier  „Louis Martin, Fondeur  
Paris”, precum și data realizării acestui 
medalion: 1891. Informația, fiind consi-
derată inedită și de valoare, a fost prelu-
ată și postată în mediul online de site-ul 
francez E-monument.net (găzduind baza 

CULTURĂ
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28 octombrie 2019

D
in nou serata „Eminescu, jur-
nalistul” la Centrul Cultural 
„Mihai Eminescu”, din stra-
da Jean Louis Calderon. 

Serata a fost deschisă 
de moderatoarea eveni-
mentului, doamna Rodica 
Subțirelu, prin De la Emi-
nescu citire… – reflecții 
eminesciene selectate din 
ziarul „Timpul”. Apoi, pro-
fesorul și pictorul Vergil 
Cojocaru-Cover a definit 
pictura prin Imagine, muzi-
că și cuvânt, prezentând un 
expozeu de excepție. Picto-
rul Cojocaru Vergil-Cover 
este pentru noi un exemplu 
prin implicarea sa în sprijinul dezvoltă-
rii culturii și promovării valorilor româ-
nești autentice. Se spune că fiecărui om 
îi este dată o scânteie de spiritualitate, 
dar e datoria lui s-o descopere și să o în-
suflețească. Spiritualitatea și știința sunt 
două surse importante ale evoluției și 
bunăstării, având 
posibilitatea de a 
ajuta omenirea să 
se confrunte cu 
provocările ce o 
așteaptă. Evoluția 
prin spiritualitate 
s-a numit expoze-
ul dnei Rosemarie 
Haineș – doctor în 
sociologie, profesor specializat în știința 
comunicării, realizator TV, care a încercat 
să răspundă unor întrebări lăuntrice ce 
își au sălașul în adâncul ființei noastre, în 
dorința noastră de a le descoperi și de a le 
înțelege pentru ca, ulterior, să înțelegem 
evoluția spirituală a lumii noastre.

Elena Santamaria, profesor de filolo-
gie hispanică, autor de succes, o iubitoare 
a folclorului românesc și interpretă deo-
sebită, a emoționat profund auditoriul 
prin expunerea sa Incursiuni folclorice 
eminesciene în înstrăinarea mea. „Cât am 
trăit eu în străinătate cărticica de poezii a 

lui Eminescu și cântecele Mariei Tănase 
au constituit toată România mea, oxige-
nul care îmi dădea viața, să trăiesc, să sper 
la ceva mai mult, fiindcă eram ferm con-
vinsă că acela nu era locul meu în lume 
și că trebuia să revin la locul care mi-a 
fost destinat prin născare”- a spus Ele-

na Santamaria, care în peregrinările sale 
prin America, Australia și Spania a avut 
multe activități culturale și umanitare.

Teatrul Nostrum a prezentat o serie de 
momente satirice interpretate de: Corne-
liu Zeana, Mariana Anghel, Viorel Spe-
teanu, Rodica Subțirelu, George  Vlai cu,  

Carmen Bobocescu și Cojo-
caru Vergil-Cover.

Finalul Seratei i-a apar-
ținut talentatei actrițe 
 Doina  Ghițescu, cu un mo-
ment spumos ca o cupă de 
șampanie culturală a eve-
nimentului.

de date a patrimoniului monumental 
francez și străin), corespondent al ro-
mânescului CIMEC ( E-patrimoniu.
ro). Tanța Tănăsescu a primit, din par-
tea lui Dominiques Perchet, mesajul că 
aceștia au actualizat baza lor de date 
iar monumentul va fi făcut cunoscut și 
prin următorul lor buletin informativ- 
La Mougeotte.

Miron Manega a oferit, în com-
pletare, date despre mormântul lui 
Eminescu și contul existent în numele 
acestuia, constituit din  banii colec-
tați pentru ridicarea monumentului 
funerar, cont care a ajuns, prin capi-
talizare, la impresionanta sumă de 
3.000.000 de euro.

Actrița Doina Ghițescu a recitat apoi 
din lirica lui Mihai Eminescu.

Președintele Doru Dinu Glavan 
a oferit informații privind proiectele 
UZPR în curs de finalizare, ce vor mar-
ca viitorul apropiat al Uniunii: o cafenea 
literară a jurnaliștilor, un salon al presei 
române la Romexpo și multe altele.

Spre finalul Seratei, din public a 
fost invitat să vorbească celor prezenți 
Gen. Stan Petrescu, jurnalist și scri-
itor, care a vorbit despre dezideratul 
rolului nobil pe care ar trebui să-l aibă 
presa astăzi, într-o lume a haosului și 
a marilor bătălii pentru acapararea 
bunurilor altora, precum și despre 
morala în societate, în care jurnalistul 
trebuie să fie imparțial, obiectiv și sa 
lupte pentru adevăr.

Prof. Ion Haineș a prezentat cu mult 
entuziasm, în fața auditoriului, toate ex-
cepționalele inițiative ale Președintelui 
Uniunii, Doru Dinu Glăvan, pe care le 
găsește binevenite și le salută din toată 
inima, spunând că acestea  se simt, se 
văd și le trăim. Dumnealui a subliniat 
că o problemă fundamentală este limba 
folosită în presă, comunicând și intenția 
sa de a scrie un studiu cu acest subiect.

@ Fotoreportaje de 
Tanța Tănăsescu @ Mihaela Rusu
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CENTENARUL UNIUNII, CELEBRAT (ȘI) LA SIBIU
Cei o sută de ani de exis-

tență ai UZPR sărbătoriți 
anul acesta în întreagă țară 
au fost marcați și la Sibiu. 
Președintele Uniunii Zia-
riștilor Profesioniști din Ro-
mânia, Doru Dinu Glăvan, 
s-a aflat la Sibiu, pentru a se 
întâlni cu ziariști din presa 
locală.

Î
ntâlnirea s-a desfășurat la sediul 
redacției „Tribuna”, unde preșe-
dintele UZPR a stat de vorbă 
atât cu jurnaliștii care au lucrat 

înainte și după 1989 în presa locală, 
cât și cu gazetarii mai tineri. „Mă 
simt bine ori de câte ori vin la Sibiu, 

unde există un nucleu de presă puter-
nic și îmi doresc să adere la organiza-
ția noastră cât mai mulți jurnaliști de 
aici. Scopul nostru este promovarea 
celor care fac gazetărie în presa scrisă, 
radio, televiziune sau online în mod 
profesionist și totodată acela de a-i 

apără și a-i sprijini în aș face corect 
meseria”, a spus Doru Dinu Glăvan. 

Profesorul Vasile Crișan, autorul 
mai multor lucrări despre parcursul 
„Tribunei”, de la înființarea sa, a făcut 

un scurt istoric al publicației, 
iar preotul și publicistul Con-
stantin Necula, membru al 
UZPR, a vorbit, printre altele, 
despre nevoia de a sprijini și 
de a încuraja tinerele condeie. 
În cadrul întâlnirii de la Sibiu, 
președintele UZPR i-a acordat 
distincția „Credință și loialitate” 
jurnalistei Carmen Vulcan, co-
respondentul la Sibiu al postului 
public de radio, pentru modul 

profesionist în care promovează la ni-
vel național ceea ce se întâmplă atât în 
municipiu, cât și în județ. „E un premiu 
pe care Carmen Vulcan îl merită cu pri-
sosință pentru felul în care înțelege să-și 
facă meseria, cu profesionalism, corec-
titudine și bună credință. De altfel, în 

trecut, mai mulți condeieri din Sibiu au 
fost distinși pentru munca lor cu premii 
acordate de UZPR”, a spus președinte-
le UZPR. Tot din partea organizației, 
Doru Dinu Glăvan l-a înmânat direc-
torului cotidianului „Tribuna”, Mircea 
Bițu, Medalia aniversară a Uniunii și o 
plachetă ca semn de apreciere pentru 
felul în care se face presa la Sibiu. 

Dincolo de amintirile depănate și 
fireștile discuții pe marginea temelor 
fierbinți ce macină cotidianul, în 
cadrul întâlnirii s-au discutat și 
viitoare posibile proiecte menite să 
întărească breasla gazetarilor, să o 
dinamizeze și să o implice mai mult 
în societate. Astfel de întâlniri ale 
conducerii UZPR cu jurnaliștii din 
presa locală au avut loc pe parcursul 
întregului an și ele vor continua, 
pentru întărirea relațiilor dintre acest 
for și cei care lucrează în presa scrisă, 
radio sau televiziune.

L.S.
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FILIALA „PAMFIL ŞEICARU” BUZĂU, REPER 
PENTRU ACTIVITATEA ȘI VIZIBILITATEA UZPR 

Activitatea filialelor Uni-
unii Ziariștilor Profesioniști 
continuă la cele mai înalte 
standarde, cu dăruire pen-
tru profesie și cu multe re-
alizări în dreptul nucleului 
de jurnaliști care reprezintă 
și în Prahova cea mai veche 
organizație de breaslă din 
România.

F
iliala „Pamfil Șeicaru”, Buzău, 
a UZPR a organizat și desfă-
șurat, la Biblioteca Judeţeană 
„V. Voiculescu”, din Buzău, o 

manifestare prin care a fost omagiat 
marele ziarist buzoian Pamfil Șeicaru. 
Cu același prilej important a fost cele-
brat și Centenarul Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. 

Directorul bibliotecii, dl. Sorin 
Burlacu, a fost cel care a moderat 
întreaga acțiune. Din partea con-
ducerii UZPR a participat Ovidiu 
Zanfir, care a adresat câteva cuvinte 
participanţilor din partea președin-
telui Uniunii, Doru Dinu Glăvan, și 
a conducerii organizației de breas-
lă, subliniind importanţa existenţei 
Uniunii și prezentând câteva repere 
istorice din existenţa sa seculară. 

În cadrul evenimentului a fost evo-
cat Pamfil Șeicaru de către jurnalistul 

Ionel Stănuță, care a marcat în cadrul 
Filialei, cei 125 de ani de la nașterea 
marii personalități a presei. Un eseu 
cu profundă semnificație a fost pre-
zentat de scriitorul și jurnalistul Nis-
tor Tănăsescu, iar ziaristul Titi Petre a 
punctat, în cadrul intervenției sale, re-
perele genului publicistic cel mai plin 
de pericole: „Ancheta jurnalistică - de 
la telegraf la televizor și telefacebook”.

Filiala UZPR Buzău își propune 
pentru perioada următoare perma-
nentizarea manifestărilor dedicate lui 
Pamfil Șeicaru, organizarea și desfășu-
rarea de evocări referitoare la alţi mari 
ziariști buzoieni, încheierea unor acte 
adiţionale cu instituţiile administraţiei 
publice locale din judeţ, pentru o mai 
bună colaborare, desfășurarea de ac-

ţiuni concrete și concentrate pentru 
consolidarea Filialei Buzău a UZPR, 
prin atragerea de noi membri, întâl-
niri cu reprezentanţii altor filiale din 
judeţele limitrofe – Vrancea, Brăila, 
Prahova, Ialomiţa – pentru colaborări 
în dezvoltarea unor proiecte comune, 
continuarea eforturilor pentru obţi-
nerea unui sediu permanent pentru 
Filiala „Pamfil Șeicaru” Buzău.

Manifestarea Filialei „Pamfil Șei-
caru” a UZPR a stârnit un bineme-
ritat interes în mass-media, eveni-
mentul fiind redat de reprezentanți 
ai postului TV „Campus” Buzău, 
Agenţiei de știri „Agerpres”, coti-
dianului „Opinia” și ziarului online 
„News Buzău”. 

@ Stan Brebenel 



28       UZP     NR.15  -  2019

M
embrii Filialei „Ștefan 
Naciu” Caraș-Severin a 
Uniunii Ziariștilor Pro-
fesioniști din România 

s-au întâlnit miercuri, 9 octombrie, 
la Reșiţa, pentru a doua oară în acest 
an cu președintele Uniunii, Doru 
Dinu Glăvan. O participare numeroa-
să, cu foști și actuali jurnaliști cunos-
cuţi și apreciaţi nu doar în spaţiul 
Banatului Montan, și cu o dorinţă 
rostită de președintele UZPR, de atra-
gere în rândurile Uniunii și jurnaliști 
din generaţia tânără.

Cu acest prilej, Doru Dinu Glăvan 
a vorbit despre problemele discutate 
în adunarea generală a Uniunii, des-
pre preocupările conducerii în anul 
Centenarului, despre deplasările în 
teritoriu și întâlnirile cu membrii fi-
lialelor locale, precum și despre pro-
iectele menite să întărească din toate 
punctele de vedere Uniunea pe care 
o conduce, de a-i apropia pe membrii 
acesteia. În această idee, Glăvan i-a 
îndemnat pe membrii Filialei „Ștefan 
Naciu” Caraș-Severin să îndrăznească 
să acceseze proiecte cu finanţare eu-
ropeană, în condiţiile în care tot ei, 
jurnaliștii, vor fi singurii beneficiari.

Despre jurnalism, jurnaliști și pro-
fesioniști a vorbit și Gheorghe Jurma, 
un corifeu al presei cărășene din ulti-
ma jumătate de secol. „Papa” Jurma 
l-a completat pe Doru Dinu Glăvan, 
vorbind despre ziariștii care au făcut 
pasul de la presa scrisă la carte. Ni-

colae Sârbu, Adrian Crânganu, Titus 
Crisciu, Jenică Munteanu, Daniel Bo-
tgros, Mario Balint, Nicolae Irimia, 
Nicolae Pătruţ sunt doar câţiva din-
tre ei. Apoi, a prezentat manuscrisul 
viitoarei cărţi ce va purta semnătura 
Dorinei Sgaverdia. Și pentru că săr-
bătoarea Unirii a fost transferată și 
transformată într-o sărbătoare a pre-
sei, UZPR înfiinţându-se cu exact o 
sută de ani în urmă, Doru Dinu Glă-
van i-a înmânat Dorinei Sgaverdia o 
Diplomă de Excelenţă pentru întrea-
ga sa activitate în jurnalism.

În ciuda problemelor cu care se 
confruntă domeniul, președintele 
UZPR este optimist în privinţa vii-
torului presei.

„Cu siguranţă, presa se află pe 
drumul cel bun. Dintotdeauna, de la 
Heliade Rădulescu și Eminescu în-
coace, și din 1919 când s-a înfiinţat 
această Uniune, presa a evoluat în 
fiecare an. Am trecut prin perioade 

diferite –  interbelică, comunistă și 
cea de acum –, iar presa rezistă și 
există și va exista întotdeauna. Noi ne 
confruntăm cu o perioadă grea, dar 
sunt convins că presa își va spune în 
continuare cuvântul, prin toţi ziariștii 
săi. Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România urmărește ca membrii 
săi să ajungă la un moment dat în 
faza în care să elimine extremele în 
exprimare, defăimarea și să devină 
o presă în folosul comunităţii. Citi-
torii, publicul în general, înţeleg că 
suntem o breaslă foarte importantă, 
alcătuită din oameni valoroși, din tot 
timpul, pentru că dacă ne uităm la 
marii scriitori români, cu toţii au fost 
mai întâi jurnaliști, iar din rândul lor 
au fost și prim-miniștri, și miniștri 
și ambasadori, iar acest lucru ne dă 
încredere în viitor”, a mai spus Doru 
Dinu Glăvan.

@ Victor Nafiru 

JURNALIŞTII CĂRĂŞENI AU MARCAT
UN SECOL DE LA ÎNFIINŢAREA UZPR
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ÎNTÂLNIRE A MEMBRILOR 
DIN FILIALA MUREȘ-HARGHITA

O SĂRBĂTOARE COMUNĂ
A LUMINII CUVÂNTULUI

L
a sala Europa, la Hotel Grand, 
din Târgu-Mureș, a fost pri-
ma întâlnire a președintelui 
UZPR, Doru Dinu Glăvan cu 

o parte dintre  membrii UZPR, filiala 
Mureș-Harghita, după ce lucrurile au 
revenit în matca lor firească în viața 
Uniunii. A fost o întâlnire informală, 
cu o parte dintre ziariștii mureșeni, de 
fapt cei care sunt activi în derularea 
unor proiecte profesionale și culturale 
sub egida UZPR.

Au fost prezenți Nicolae Băciuț și 
Răzvan Onesa, membri în Consiliul 
director al UZPR, pr. dr. Gheorghe 
Nicolae Șincan, președintele filialei 
Mureș-Harghita a UZPR.

Președintele Doru Dinu Glăvan a 
făcut o evaluare a situației filialei și o 

invitație la concordie. Domnia sa a afir-
mat că a venit la Târgu-Mureș tocmai 
pentru a da tonul solidarității de brea-
slă, dincolo de neînțelese disarmonii, 
create într-o perioadă trecută.

Totodată a apreciat remarcabilele 
acțiuni puse sub sigla UZPR-ului la 

Târgu-Mureș, desfășurate în țară, la 
Alba Iulia și la Roma, în Canada sau în 
Republica Moldova, cu atât mai mult 
cu cât acestea s-au derulat fără suport 
financiar din partea UZPR, prin pro-
iecte colective locale. Doru Dinu Glă-
van a prezentat și proiectele înscrise în 
programul manifestărilor circumscri-
se Centenarului UZPR. Președintele 
Uniunii, împreună cu domnii Răzvan 
Onesa, Nicolae Băciuț și Gheorghe 
Șincan au fost la Cimitirul de la Bi-
serica din lemn, depunând un buchet 
de flori albe la mormântul regretatului 
jurnalist și scriitor Lazăr Lădariu. A 
fost un omagiu adus marelui patriot 
român, animator al vieții spirituale, 
culturale  transilvănene.

N.B.

Î
n prima zi a lunii noiembrie, zia-
riști, scriitori și oameni de cultură 
din municipiul Giurgiu au parti-
cipat, alături de colegii lor de din-

colo de Dunăre, la Biblioteca regională 
„Lyuben Karavelov” din orașul Ruse, la 
sărbătorirea, în comun, a Zilei ilumi-
niștilor bulgari. 

Cu acest prilej membrii cenaclului 
transfrontalier, singurul de acest gen, 
„Constelații dunărene”, inițiat și coor-
donat de Dunia Pălămgeanu ( membră 

UZPR) au recitat versuri din creații pro-
prii, iar Emil Talianu ( membru UZPR) 
a prezentat o expoziție de cărți ale scri-
itorilor giurgiuveni, de ieri și de stăzi. 

A fost una din acțiunile culturale 
din calendarul manifestărilor Grupului 
membrilor UZPR din municipiul Giur-
giu, pe care și le-au propus a le realiza 
împreună cu colegii lor din presa scrisă 
și audio-vizuală din orașul bulgar Ruse.

@ Emil Talianu
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F
iliala Prahova a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România este o prezență tot 
mai activă în județ prin pro-

iectele pe care desfășoară în partene-
riat cu instituții prahovene prestigi-
oase, de la Centrul Cultural din 
Vălenii de Munte și Centrul Cultural 
„Ion Manolescu”, din Breaza, la 
Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” 
și Casa de Cultură „I. L. Caragiale” a 
Municipiului Ploiești.

Cel mai recent exemplu al succe-
sului acestor parteneriate este cel al 
prelegerilor despre jurnalism pe care 
președintele filialei Prahova a UZPR, 
Claudius Dociu, le va susține în anul 
școlar 2019-2020 în fața elevilor din 
școlile și liceele ploieștene, ca lector 
în cadrul Universității Populare „Di-
mitrie Gusti”, sub egida Primăriei 
Ploiești și a Casei de Cultură „I. L. 
Caragiale”.

Potrivit lui Claudius Dociu, „prac-
ticat cu seriozitate și bună-credință, 
jurnalismul este mai mult decât o pro-
fesie. Jurnalismul onest, practicat cu 
gândul la interesul publicului, este una 
dintre principalele arme de apărare a 
libertății. Nu întâmplător, așadar, i se 

spune «câinele de pază al democra-
ției». De-a lungul vremii, printre cei 
care și-au exprimat cu curaj punctele 
de vedere în paginile gazetelor s-au nu-
mărat unele dintre cele mai importan-
te personalități, care au văzut în acest 
mijloc de informare o tribună potrivită 
pentru a-și face cunoscute idealurile. 
Alături de aceștia stau, însă, și trudi-
torii mai puțin cunoscuți publicului 
larg, cei care ca reporteri, fotorepor-
teri, redactori, producători, lucrează 
pentru a scoate adevărul la lumină și 
a informa publicul larg. Despre toate 
acestea va fi vorba în conferințele pe 
care le propunem tinerilor din unitățile 
de învățământ ploieștene, cu speranța 
că astfel îi vom conving că profesia de 
jurnalist este una nobilă, care servește 
mai presus de orice interesul  public”.

Printre conferințele propuse ti-
nerilor de UZPR Prahova se numără 
cele dedicate „Marilor condeie ale 
presei din România”, „Specificului 
presei audiovizuale” și „Marilor in-
vestigații jurnalistice”, dar și altele care 
abordează teme sensibile, precum 
„Presă sau propagandă?” ori „Presa 
nu dispare, presa se transformă”.

O.M.

Volumul „Voci și voca-
ții jurnalistice arădene în 
UZPR” a fost lansat, în pre-
zența președintelui Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România, la Biblioteca Jude-
țeană A.D. Xenopol

B
iblioteca Județeană A.D. 
Xenopol, condusă de cunos-
cutul ziarist arădean dr. 
Doru Sinaci, a găzduit vineri, 

8 noiembrie, un eveniment dedicat 
jurnaliștilor, în special jurnaliștilor 
arădeni membri ai Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. Este vorba 
despre lansarea volumului „Voci și vo-
cații jurnalistice arădene în UZPR”, 
coordonat de jurnaliștii Emil 
Șimăndan, primul președintele al 
UZPR Arad, și Vasile Filip, actualul 
președinte.

Volumul apărut la Editura Azbest 
Publishing prezintă 34 de profile de 
jurnaliști arădeni, care făceau parte 
la începutul anului din Filiala Arad a 
UZPR, filială care în momentul de față 
are 36 de membri.

Dar „Voci și vocații jurnalistice ară-
dene în UZPR” nu a fost singura carte 
lansată la Biblioteca Județeană, în pre-
zența unui număr impresionant de zi-
ariști, din toate generațiile. Alături de 
volumul coordonat de Emil Șimăndan 
și Vasile Filip, a fost lansată și cartea 
Geaninei Jecalo Iovănescu, „Baricada 
din călimară – Fragmente arădene cu 
poetul Ștefan Augustin Doinaș și pu-
blicistul Emil Șimăndan”.

Prima apariție editorială 
a UZPR Arad

Oficiile de gazdă au fost făcute de 
Vasile Filip, președintele UZPR Arad 
și coautor al primului volum, care 
a vorbit atât despre cartea pe care a 
scris-o împreună cu Emil Șimăndan, 
cât și despre volumul dedicat lui Ștefan 
Augustin Doinaș. „«Voci și vocații jur-
nalistice arădene în UZPR» este prima 
apariție editorială a Filialei Ioan Sla-
vici a Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România. Cartea a fost tipărită 

FILIALA PRAHOVA 
DUCE JURNALISMUL 
ÎN FAŢA TINERILOR
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cu sprijinul Bibliotecii Județene A.D. 
Xenopol și a directorului acesteia, dr. 
Doru Sinaci, la Editura Azbest Pub-
lishing, și este dedicată Centenarului 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, dar și împlinirii unui sfert 
de veac de la constituirea filialei din 
Arad a UZPR”, a spus Vasile Filip. 
Acesta nu uitat însă să amintească și 
despre expoziția de fotografii care „a 
decorat” holul la intrarea în sala ce a 
găzduit lansarea, expoziție dedicată 
sărbătoririi Centenarului UZPR la 
Sala Radio din capitală și realizată de 
artistul fotograf Virgiliu Jireghie.

„Convorbiri jurnalistice”
În continuare, PC Părinte Iustin 

Popovici, consilier cultural al Arhi-
episcopiei Aradului, a vorbit despre 
presa bisericească; dr. Doru Sinaci a 
făcut o prezentare a rolului pe care 
l-a avut presa românească în înfăp-
tuirea Marii Uniri; Ioan Tuleu s-a 
referit la presa arădeană post-de-
cembristă; Emil Șimăndan a vorbit 
despre constituirea filialei UZPR de 
la Arad; cunoscuta jurnalistă Lavinia 
Betea a făcut o prezentare a volumu-
lui „Voci și vocații jurnalistice ară-
dene în UZPR”; viceprimarul Ionel 
Bulbuc a vorbit despre rolul presei, 
atât din punctul de vedere al actoru-
lui, având în vedere că este actor de 

meserie, cât și din cel al omului im-
plicat în viața publică; Geanina Jecalo 
Iovănescu a povestit câte ceva despre 
cartea pe care a scris-o; Virgiliu Ji-
reghie s-a referit la expoziția pe care 
a vernisat-o pe holurile Bibliotecii, 
iar Doru Dinu Glăvan, președintele 
UZPR, a făcut un elogiu al breslei. 
„Sunt emoționat. Breasla aceasta este 
extraordinară. Este o breaslă care a 
făurit Unirea. Probabil 80% dintre 
marii noștri scriitori au fost jurna-
liști”, le-a spus Doru Dinu Glăvan 
celor prezenți, făcând o pledoarie 
pentru „Convorbiri jurnalistice”. 
„Ceea ce s-a vorbit aici mi-aș dori să 
se vorbească într-un spațiu mai larg. 
Să ne adresăm unui public mai larg, 
să vorbim despre marii jurnaliști, 
marii performeri din toate timpuri-
le. Cred că această uniune are datoria 
de a aduna toți ziariștii și vă rog să 

aveți în vedere că UZPR face toate 
eforturile pentru ca în presa noastră 
să se întâmple lucruri bune”, a ținut 
să menționeze președintele UZPR.

Dacă dr. Doru Sinaci sublinia că 
„România Mare a fost în primul rând 
o creație a ziariștilor”, iar Emil Șimăn-
dan a ținut să le spună celor prezenți 
că volumul pe care l-a scris împreună 
cu Vasile Filip a apărut „cu scopul de 
a consolida noua filială”, pentru Lavi-
nia Betea prima carte lansată „este o 
biografie profesională și a unei istorii 
deosebit de interesante”.

Mai trebuie spus că la finalul ma-
nifestării, Virgiliu Jireghie, Gabriela 
Groza, secretarul UZPR Arad, și vice-
președintele Daniel Scridon au primit 
distincția „Credință și loialitate” din 
partea Uniunii Ziariștilor Profesio-
niști din România. 

@ Lucian Șerban

VOLUMUL „VOCI ȘI VOCAŢII 
JURNALISTICE ARĂDENE ÎN UZPR”

A FOST LANSAT LA ARAD
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D
upă Revoluţie, presa, poate 
singura instituţie care a de-
venit cu adevărat liberă în 
Romania, și-a dorit să se 

organizeze, să-și creeze un organism, 
prin revitalizarea unei asociaţii profesi-
onale - UZPR - împlinind în acest an 
un secol de la înfiinţare, care să o apere 
de ingerinţele politicului, ale patrona-
telor și, de ce nu, de propriile derapaje 
de la normele deontologice, morale și 
juridice. Au fost, la nivel local, câteva 
încercări, unele reușite, altele adevărate 
tunuri care scoteau doar fum, deoarece 
gloanţele fuseseră confiscate… 

Abia de trei ani, ziariștii din Bacău, 
din iniţiativa și eforturile tenace ale 

unui gazetar cu state vechi în breaslă, 
atât în plan local cât și naţional, Cornel 
Cepariu, căruia i s-au alăturat și alţi 
confraţi din Bacău, Neamţ, Botoșani 
și Vaslui, s-a înfiinţat o organizaţie a 
ziariștilor profesioniști, care, în scurt 
timp, a aderat ca filială la Uniunea Zia-
riștilor Profesioniști din România, sin-
gura, de altfel, care a rezistat în timp 
cu toate,,tamponările” create fie din 
rea-credinţă, fie din invidie. A primit 
și un nume: Filiala „Marius Mircu”.

El a fost ales să fie mentorul spiritual 
al ziariștilor băcăuani, a cărui personali-
tate și activitate publicistică și literară vor 
fi subiectul unui amplu material, care va 
fi publicat în Revista CONTEXT. După 

înfiinţare, filiala noastră a început cu 
pași siguri consolidarea și afirmarea pe 
plan local și naţional. Și cum o putea face 
mai bine decât prin ceea ce știu ziariștii 
să facă, prin scris? Așa a apărut foarte 
repede CONTEXT, publicaţie a Uniu-
nii Ziariștilor Profesioniști din Româ-
nia, Filiala „Marius Mircu”, după cum 
se identifică încă de pe prima copertă. 
Este deja la numărul 2. Redactor șef este 
Ștefan Radu, redactor șef adjunct, Cor-
nel Cepariu (care a fost ales președinte 
al Filialei), secretar general de redacţie, 
Răzvan Pesa-Moza.

Materialele prezente în recentul 
număr compun o direcţie interesată 
deopotrivă de naţional și universal, de 
tradiţie și noutate. Semnează în revistă 
Cornel Cepariu, Mihai Buznea, profe-
sorul și cercetătorul Viorel Cruceanu, 
doctor în economie Constantin Boș-
tină, Ștefan Radu, Dănuţ Dudu, Ghe-

D
eva. Două publicaţii din 
judeţul Hunedoara care au 
împlinit 23 de apariţii ne-
întrerupte - „Ardealul lite-

rar” și „Palia Expres”- au fost premi-
ate de Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România (UZPR) în cadrul unei 
manifestări ce a avut loc la Deva, în 
generosul cadru al Bibliotecii Judeţene 

„Ovid Densușianu” Hunedoara-Deva. 
În prezenţa președintelui UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, redactorii șefi Mariana 
Pândaru Bârgău și Ioan Vasiu, doi zi-
ariști cu experienţă, au fost felicitaţi 
în cadrul evenimentului „Convorbiri 
jurnalistice” și au primit distincţia 
„Credinţă și loialitate” din partea 
UZPR.

„Sunt mai multe activităţi pe care 
le-am iniţiat cu ocazia centenarului 
UZPR. «Convorbirile jurnalistice» 
aduc în faţa publicului personalităţi-
le marcante ale presei românești din 
toate timpurile. Cele două distincţii 
pe care le-am acordat jurnaliștilor 
Mariana Pândaru Bârgău și Ioan Vasiu 
arată preţuirea noatră faţă de oamenii 

DOUĂ PUBLICAŢII HUNEDORENE, 
PREMIATE ÎN CADRUL 

CONVORBIRILOR JURNALISTICE

„CONTEXT”, REVISTA 
ZIARIŞTILOR BĂCĂUANI

PULSUL  ORGANIZAȚIEI
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de valoare din presa românească”, a 
declarat, cu acest prilej, președintele 
UZPR.

Scriitor în primul rând, Mariana 
Pândaru Bârgău este și un jurnalist 
cunoscut în toată lumea. Este membră 
în Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din anul 1994. Alături de soțul ei a 
scos, timp de 20 de ani, săptămânalul 
„Călăuza” și o revistă de cultură, care, 
spre meritul editorului, apare și acum. 

„Eu continui o revistă literară – 
Ardealul literar- care, anul acesta, a 
împlinit 23 de ani de apariţie neîn-
treruptă. Mă bucur că fac parte din 
această uniune pentru că este una din 
care eu am învăţat multe lucruri. Am 

colegi cu care comunic foarte bine, iar 
unul dintre meritele acestor întâlniri 
ale noastre este acela că știm să fim 
prieteni”, a spus Mariana Pândaru.

Cea de-a doua publicaţie premia-
tă, „Palia Expres”, apare la Orăștie și 
este condusă tot de un om cu o dublă 
calitate: scriitor și jurnalist.

„Jurnalismul nu-l facem din ama-
torism sau din lipsă de altceva pentru 
că este o meserie care implică extrem 
de mult devotament. Eu mi-am legat 
activitatea de publicaţia săptămâna-
lă «Palia Expres» de la Orăștie care a 
împlinit, în luna noiembrie, 23 de ani 
de apariţie neîntreruptă”, a arătat, la 
rândul său, redactorul șef Ioan Vasiu.

„Convorbirile jurnalistice” de la 
Deva au demonstrat, încă o dată, ca-
litatea presei și profesionalismul zia-
riștilor din judeţul Hunedoara. 

Dincolo de activitatea cotidiană a 
acestora, jurnaliștii hunedoreni s-au 
implicat, în acest an, în mai multe ac-
tivităţi menite să ofere oamenilor un 
exemplu de spirit civic. Astfel, pentru 
a marca Centenarul Uniunii, membrii 
UZPR Hunedoara au plantat o sută de 
puieţi de brad și au fost coorganizatori 
la expoziţii de fotografie sau lansări 
de carte.

@ Camelia Cotoară
@ Sorin Blada

orghe Bălţătescu, Minodora Cliveti, 
Luciana Pascu-Cârlan, Romulus-Dan 
Busnea, Ștefan Mitroi, istoricul de artă 
Pavel Șușară, Carmen Mihalache, pă-
rintele Constantin Gherasim, Cornel 
Galben, Leonard Popa, Eugen Verman, 

profesorul Ioan Dănilă. Interviul 
de forţă al numărului de faţă, 
unul realizat de Cornel Cepariu, 
surprinde satisfacţia reușitelor mu-
zicale ale lui Ovidiu Bălan, dirijor 
intrat deja în „istoria locului”.

Dacă tot vorbeam de afirmare 
a organizaţiei noastre, în revistă 
puteţi citi și despre performanţele 
a cinci jurnaliști băcăuani, laure-
aţi în acest an la Gala Premiilor 
UZPR, respectiv Gala jurnalismu-
lui românesc. 

Copertele I și IV sunt ilustrate 
cu lucrări de caricatură, semnate 
de Victor Eugen Mihai (VEM), iar 
la interior caricaturile sunt semnate 

de Florin Balaban. 
„Context”, o publicaţie ce trebuie 

urmărită, îndrăznind să credem că 
va fi o voce de luat în seamă pentru o 
perioadă îndelungată, este rezultatul 

unei idei mai vechi. Încolţită în urmă 
cu 20 de ani, iată prinde rădăcini sigu-
re în Bacău. Cel de-al treilea număr se 
află în pregătire. ,,Context” urmează 
editării, doi ani consecutiv, de către 
ziariștii băcăuani a unui Almanah 
de vară și a unuia de iarnă, a revistei 
color lunare,,Sport băcăuan”, precum 
și a Almanahului ,,Sportul băcăuan”. 
De asemenea, în perioda de doi ani 
de când fiinţează membrii filialei și-
au lansat în cursul unor evenimente 
speciale cinci volume, participand în 
calitate de parteneri și la organizarea 
unor evenimente culturale și sociale de 
importanţă derulate în judeţul Bacău.

Din filială fac parte acum 56 de jur-
naliști din presa scrisă, radio și televizi-
une, fotoreporteri, caricaturiști de presă. 
@ Gheorghe Bălţătescu
@ Marius Manta
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„Demnitatea-i pâinea învierii” 
- Grigore Vieru

P
rimul eveniment, lansarea edi-
ției de colecție „Din Basa rabia. 
Poeme alese”, din creația poe-
ților Grigore Vieru, Dumi tru 

Matcovschi și Nicolae Dabija, apărută la 
editura UZP a întrunit la Moldexpo scri-
itori, critici literari, oameni de cultură, 
cititori, iubitori ai slovei, personalități ale 
mediului academic, printre care acade-
micienii Mihai Cimpoi, Eugen Doga, 
Gheorghe Țîbîrnă, Nicolae Dabija și 
Călin Vieru, fiul regretatului poet 
Grigore Vieru.

În cuvântul de deschidere am amintit 
că „Dorul face cale-ntoarsă”, vorba cânte-
cului, pentru că de la 1989 încoace Româ-
nia a donat sute de mii de titluri de cărți în 
limba română, cu care au fost completate 
fondurile de carte din Republica Moldova. 
La rândul nostru, cu bunăvoința scriitori-
lor din stânga Prutului, prin acțiunea „De 
la Podul de Flori la Podul de Spirit”, or-
ganizată cu câțiva ani în urmă, am donat 
Bibliotecii Naționale din București o im-
portantă colecție de carte, apărută în gra-
fia latină după 1989 la Chișinău. Și ediţia 
de excepţie „Din Basarabia. Poeme  alese”,  
prin bunăvoința UZPR, a dlui Nicolae 
Dabija și familiilor Vieru și Matcovschi 
urmează să fie distribuită în bibliotecile 
publice din România. În cuvântul său de 
mulţumire, Nicolae Dabija, membru de 
onoare al Academiei Române, redacto-
rul săptămânalului „Literatura și arta” a 

relatat că poeziile lui Grigore Vieru, Du-
mitru Matcovschi ale Leonidei Lari, Ion 
Hadârcă și Ion Vatamanu au fost cele care 
au oprit tancurile în august 1989. „Cred 
că este unicul loc din lume unde poezia a 
făcut revoluție. De fapt era manifestarea 
încrederii oamenilor în poezie, în mu-
zică, în forța cuvântului. Mai puternice 
nu sunt țările care au mai multe tancuri, 
dar țările care au mai multe cărți, mai tari 
nu sunt țările care au mai mulți soldați, 
dar țările care au mai mulți cititori. Mul-
țumesc Țării Române pentru că ne face 
mai puternici prin editarea unor aseme-
nea cărţi. Noi împreună, de o parte și alta 
a Prutului, construim România Mare a 
Culturii, n-avem granițe între noi și noi,  
mai rămâne ca politicienii să ia exemplu 
de la noi. Suntem un neam, suntem ace-
eași cultură, iar înțelegerea acestui fapt de 
către masele largi este meritul cărturarilor, 
de-o parte și alta a Prutului. De Ziua Lim-

bii Române aș vrea să ne felicităm și să 
afirm că poezia va salva lumea, literatura 
va salva lumea, cultura va salva lumea. 
Deci, ne vom salva prin cultură”, a declarat 
publicistul Nicolae Dabija. 

„În cuvinte mă exprim mai prost”, a 
mărturisit audienţei compozitorul-aca-
demician Eugen Doga. „Mai bine o fac 
prin sunete, de aceea, vreau să zic că pri-
mul n-a fost cuvântul, ci sunetul, așa mă 
aranjează mai mult”, a continuat compo-
zitorul, întrebându-se de ce, dacă vorbim 
aceeași limbă, nu se învață după aceleași 
programe și manuale în spațiul românesc, 
de ce avem mai multe uniuni de creație, 
ministere, academii? Oare pentru aceasta 
am stat în fața tancurilor? - s-a întrebat 
retoric maestrul.

Prezent la eveniment împreună cu 
colegii săi Miron Manega, redactor-edi-
torial al publicaţiei „Certitudinea” și Firi-
ță Carp, directorul editurii „Detectiv 
literar”, președintele UZPR Doru Dinu 
Glavan le-a împărtășit celor prezenți 
emoția trăită în august 1989 când a vă-

Sub acest 
generic s-au 
înscris două 
evenimente 

– omagiu adus 
înaintașilor 

noștri.

@ Iuliana Gorea Costin

ZIUA  LIMBII  ROMÂNE



NR.15  -  2019     UZP       35

Î
n cadrul unui program încărcat, 
dar extrem de generos, în 31 au-
gust a avut loc, la Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova 

din Chișinău, întâlnirea delegației 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România cu membrii filialei UZPR din 
Republica Moldova. Din delegație au 
făcut parte Doru Dinu Glăvan, preșe-
dintele Uniunii, Miron Manega – pur-
tător de cuvânt și membru în Consiliul 
Director, și Firiță Carp – membru în 
Juriul de Onoare, Disciplină și 
Arbitraj. Din conducerea UZPR a fost 
prezent și academicianul Nicolae 
Dabija, membru al filialei din 
Chișinău, dar și al Consiliului Director 
al Uniunii. S-au clarificat, în primul 
rând, problemele legate de tendințele 
secesioniste din cadrul filialei, provo-
cate de tentativa de „puci” din 2017. 
De asemenea, încercarea unor foști 
membri de a asocia numele filialei (și, 
pe cale de consecință, al Uniunii în 
ansamblu), cu platforma online filo-
rusească Sputnik, ceea ce a creat mul-
tă tulburare în rândurile membrilor 
filialei UZPR din Republica Moldova. 
La intervenția lui Firiță Carp, preșe-

dintele a lămurit și un aspect aparent 
formal dar, de fapt, o chestiune inter-
nă de fond, și anume faptul că la aceas-
tă întâlnire nu s-a produs o „împăcare” 
între Filială și UZPR, întrucât acestea 
nu sunt entități egale, filiala fiind sub-
ordonată statutar Uniunii. Situația era 
oarecum similară cu cea politică din 
România, în care o entitate autointi-
tulată Ținutul Secuiesc are pretenții de 
autonomie teritorială, încălcând arti-
colul 1 din Constituție. Așadar lucru-
rile s-au lămurit, în sensul că membrii 
filialei UZPR au înțeles că, în cadrul 
Uniunii, nu pot fi independenți împo-
triva statutului la care au aderat.

Întâlnirea, care a continuat, în 
cadru restrâns, și a doua zi, a pus la 
punct și unele probleme strict organi-
zatorice, urmând ca tot ce nu a putut fi 
„acoperit”, din motive obiective, să se 
clarifice în luna octombrie, când con-
ducerea UZPR va fi din nou prezentă 
la Chișinău. Până atunci Comisia de 
Atestare a Uniunii va face o reevalua-
re a întregii filiale, o dată cu dosarele 
noilor solicitanți care, cu ocazia întâl-
nirii din 31 august, au depus cereri de 
înscriere în UZPR.

zut o fotografie, ce făcuse înconjorul lu-
mii, reprezentând 700 de mii de oameni, 
adunați în Piața Marii Adunări Naționale, 
care cereau revenirea la grafia latină și la 
alfabetul latin. „De fapt, mișcarea iniția-
tă la Chișinău a trecut Prutul și în 1989 
și în 1918, când scânteia din Basarabia a 
cuprins întreg teritoriu românesc istoric”, 
– a afirmat președintele UZPR.

Cel de-al doilea eveniment s-a desfășu-
rat la Cimitirul Central din Chișinău, unde 
printr-o ceremonie de comemorare s-a 
adus un pios omagiu personalităților mar-
cante ale culturii și spiritualității românești, 
trecute în eternitate. Ceremonia organiza-
tă de Primăria Municipiului Chișinău, în 
parteneriat cu Societatea Culturală Vatra, 
condusă de Vlad Negruți și Nicolae Josan, 
cu Combinatul de Servicii Funerarii, șefă 
doamna Ludmila Boțan a întrunit ambasa-
dori, parlamentari, primari, academicieni, 
oameni de cultură, între care domnii Adri-
an Talmaci, Primarul General Interimar 
al Municipiului Chișinău. Daniel Ioniță, 
Ambasadorul României în Republica Mol-
dova, Bartlomej Zdaniuk, Ambasadorul 
Republicii Polone în Republica Moldova, 
Ambasadorul Iurie Reniță, Președintele 
Comisiei parlamentare politică externă 
și integrare europeană, Ion Tighineanu, 
Președintele Academiei de Știință a Re-
publicii Moldova, compozitorul-academi-
cian Eugen Doga, ambasadorul Aurelian 
Dănilă, protoiereul Ion Ciuntu, doamna 
Alexandra Moţpan, secretarul interimar al 
Consiliului Municipal Chișinău ș.a.

Vorbitorii au amintit de timpurile isto-
rice din august 1989, au menționat aportul 
incomensurabil al promotorilor renașterii 
naționale la primul act de afirmare a dem-
nităţii naţionale Ziua Limbii Noastre cea 
Română, urmată de Declaraţia de Suve-
ranitate și Independenţă a tânărului stat 
Republica Moldova. Surpriza zilei însă a 
fost discursul în limba română, rostit de 
Ambasadorul Republicii Polone la Chiși-
nău, Excelenţa sa Bartlomej Zdaniuk.

Profund emoţionată, delegația UZPR, 
care a participat la o serie de evenimente 
prilejuite de sărbătorirea Zilei Indepen-
denței și Zilei Limbii Noastre cea Română 
a mers în continuare la Biblioteca Națio-
nală pentru o întrunire cu membrii filialei 
UZPR Chișinău. Ar putea fi de bun augur, 
ar putea fi un exemplu de urmat și pentru 
alte uniuni de creaţie. Într-un ceas bun!

UZPR LA CHIȘINĂU. 
ÎNTÂLNIRE CU FILIALA 

DIN REPUBLICA MOLDOVA

CONSEMNĂRI
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PARTENERIAT

„Să păstrăm stator nic  în 
suflet calea prieteniei, să 
ducem pe mai departe 
moștenirea memoriei 
culturale”

E.S.  Jiang  Yu

Excelența Sa doamna JIANG YU, am basador al R.P. Chineze în România
„Dorim să strân gem legăturile cu Uniunea

  Ziariștilor Pr ofesioniști din România”

M
iercuri 13 no-
iembrie, la se-
diul Uniunii 
Z i a r i ș t i l or 

Pro fesioniști din Româ nia, a 
avut loc un eveniment cu în-
cărcătură și semnificație cru-
ciale pentru prestigiul și an-
vergura pe care le-a căpătat 
UZPR în ultimii ani: vizita 
doamnei ambasador Repu-
blicii Populare Chineze în 
România, Excelența sa 
JIANG YU, însoțită de doi 
secretari ai ambasadei, Wang 
Xinwei și Wang Fei. Scopul 
vizitei a fost acela de a strân-
ge relațiile de colaborare din-
tre statul chinez cu mass-me-
dia din România, Uniunea 
Ziariștilor Profesio niști din 

România fiind un partener 
creditat deja ca mediator 
principal al acestor relații. 
Delegația Chinei a fost aștep-
tată la sediu de Doru Dinu 
Glăvan, președintele Uniunii, 
Mihai Milca, membru în 
Consiliul Director, Miron 
Manega, membru, de aseme-
nea, în Consiliul Director și 
purtător de cuvânt al UZPR, 
și Răzvan Onesa, membru al 
aceluiași Consiliu.

A fost o întâlnire cordială 
și relaxată, în care s-a făcut 
referire la dubla aniversare 
celebrată anul acesta: pe de 
o parte 70 de ani de relații di-
plomatice româno-chineze, 
iar pe de altă parte 100 de ani 
de existență a UZPR.

Președintele Doru Dinu 
Glăvan a făcut o prezentare 
generală a Uniunii pe care o 
conduce, arătând importan-
ța acesteia, atât prin latura ei 
cantitativă (peste 3.000 de 
membri din România și din 
afara țării, fiind cea mai nu-
meroasă asociație mass-me-
dia din România), cât și prin 
cea calitativă, respectiv forța 
imaginii Uniunii în spațiul 
public românesc, realizările 
acesteia în numele și în fo-
losul ziariștilor și al întregii 
bresle, proiectele culturale 
finalizate și cele în derulare 
ale UZPR etc.

Doamna JIANG YU și-a 
manifestat disponibilitatea, 
interesul și dorința unei le-
gături mai strânse cu Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști 
din România, pentru inte-
resul și satisfacția ambelor 
părți, respectiv țara pe care 
o reprezintă și presa româ-
nească, UZPR fiind creditată 
ca partener principal în me-

dierea acestei relații. În acest 
sens, doamna JIANG YU a 
făcut invitația ca o delegație 
de jurnaliști români să vizi-
teze China în luna aprilie a 
anului viitor, și propunerea 
ca o delegație similară – de 
jurnaliști chinezi și oameni 
de cultură – să viziteze Ro-
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Excelența Sa doamna JIANG YU, am basador al R.P. Chineze în România
„Dorim să strân gem legăturile cu Uniunea

  Ziariștilor Pr ofesioniști din România”

mânia la o dată care se va sta-
bili, UZPR fiind îndrumător 
și mediator al acestei vizite. 
Gazdele au fost, bineînțeles, 
de acord, președintele Doru 
Dinu Glăvan angajându-se, 
în plus, să intermedieze invi-
tații pentru doamna amba-
sador la emisiuni speciale, la 

posturile naționale de radio 
și televiziune. A fost reiterată 
posibilitatea de a materializa 
propunerea făcută de UZPR 
la 1 august (la întâlnirea 
proas păt acreditatului diplo-
mat cu reprezentanții presei), 
anume de a realiza împreună 
un proiect bilateral intitulat 

„Yang Shao în România – 
Cucuteni în China”. Mesajul 
tematic și emblematic al aces-
tei întâlniri, formulat explicit 
de doamna ambasador, a fost 
următorul: „Să păstrăm sta-
tornic în suflet calea prieteniei, 
să ducem pe mai departe moș-
tenirea memoriei culturale”.

Vizita Excelenței Sale la 
sediul UZPR a durat apro-
ximativ 90 de minute, la 
final oferindu-se din par-
tea ambelor părți daruri 
simbolice, specifice fiecărei 
țări. Doamnei ambasador 
și celor doi consilieri le-au 
fost oferite și însemne pro-
moționale ale Centenarului 
UZPR. 

Evenimentul, din pers-
pectiva Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, 
este de o importanță uria-
șă pentru statutul UZPR în 
societatea românească, dar 
și în mass-media internați-
onale. Vizita doamnei am-
basador al uneia dintre cele 
mai mari puteri ale lumii la 
sediul organizației nu a fost 
făcută la întâmplare și fără 
o documentare prealabilă. 
Iar cordialitatea și relaxarea 
care au caracterizat întâlni-
rea nu au fost doar conse-
cința tradiționalei curtoazii 
chinezești, ci și o atitudine 
abordată în urma unei pro-
funde analize. Uniunea Zi-
ariștilor Profesioniști din 
România este onorată de a 
fi primit o asemenea vizită. 
Atât prin faptul în sine, cât 
și prin conținutul lui.
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Președintele UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, și purtătorul 
de cuvânt al organizației, 
jurnalistul Miron Mane-
ga, au traversat Atlanticul 
pentru o întâlnire memora-
bilă cu oameni de cultură și 
personalități ale presei din 
Diaspora americană.

Z
iua de 27 octombrie 2019 se 
înscrie cu litere de aur în ca-
lendarul evenimentelor care 
au avut loc la Biserica „Sf. 

Apostoli Petru & Pavel” din Astoria, 
Queens, New York. Caracterul de ex-
cepție al zilei a fost dat de prezența lui 
Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România 
(UZPR) și a lui Miron Manega, fonda-
torul și directorul publicației 
„Certitudinea”, ziar care își face un titlu 
de onoare de a-l considera drept „coor-
donator spiritual și moral” pe MIHAI 
EMINESCU, legământ scris cu mândrie 
pe prima pagină. O întâlnire istorică în 
Queens, la Filiala UZPR, sub deviza 
„Împreună scriem istoria clipei!”.

 În biserică, după oficierea slujbei 
de către preotul-paroh Theodor Dami-
an, au fost felicitați, de Sfântul Dumi-
tru, enoriașii cu acest nume, Dumitra 
(Mimi) Zaharia și Dumitru (Miron) 

Manega, apoi li s-a cântat „La mulți 
ani!”. Iar pentru ziua de naștere a fost 
felicitat și i s-a cântat „La mulți ani!” 
maestrului M.N. Rusu. De asemenea, 
Elenei Burchea, președinta comitetu-
lui parohial, și Iolandei Baciu, căreia 
preotul-paroh i-a înmânat Diploma de 
Excelență primită cu o zi înainte, la o ce-
remonie specială a organizației ecume-
nice „Queens Federation of Churches”.

Întâlnirea cu membrii Cenaclului 
literar „Mihai Eminescu”, cenaclu în-
ființat de peste 20 de ani și condus cu 
pasiune de preotul-profesor Theodor 
Damian, cu membrii marcanți ai Filialei 
UZPR, a fost ocazionată de sărbătorirea, 
la New York, a 100 de ani de existență 
a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România și a apariției numărului ju-
biliar, 50, al ziarului „Certitudinea”. De 
asemenea, a fost omagiată, la 81 de ani 
de viață, o personalitate de excepție a 
culturii române: criticul și istoricul li-
terar M.N. Rusu, redactorul-șef al re-
vistei „Lumină Lină”, publicație editată 
de către Institutul Român de Teologie și 
Spiritualitate Ortodoxă din New York.

Programul serii a fost dens și variat, 
debutând, conform tradiției, cu „Imnul 
lui  Ștefan cel Mare”, pe care l-au cântat 
toți participanții. La un moment dat 
al serii culturale, președintele UZPR, 
Doru Dinu Glăvan, a prezentat invita-
ților, spre audiție, „Imnul Jurnalistului”, 

pe versuri de Miron Manega și muzică 
de Mihai Napu.

Doctorul Napoleon Săvescu, preșe-
dintele Consiliului Parohial al Bisericii 
„Sf. Ap. Petru și Pavel”, a vorbit despre 
rolul important al culturii române în 
Diaspora, insistând asupra necesității 
de a fi scoase din Imnul Național două 
strofe, anume acelea în care este evocat 
împăratul Traian, dușman și cotropitor 
al Daciei. Patriot adevărat, cercetător 
autodidact în domeniul istoriei dacilor, 
doctorul Napoleon Săvescu a oferit par-
ticipanților versurile emoționante din 
cântecul „Imnul Dacilor”. Iar lui M.N. 
Rusu, cu dedicație, i-a dăruit, spre as-
cultare, cântecul „Nu uita că tu ești dac”.

Doru Dinu Glăvan, președintele 
UZPR, a vorbit despre vechimea (100 
de ani) și  continuitatea Uniunii, dar 
și despre anvergura actuală a acesteia: 
38 filiale în țară și patru în Diaspora, 
cumulând un număr de peste 3.000 
de membri. Deviza Uniunii definește 
succint rolul ziariștilor: „Împreună scri-
em istoria clipei!”. Doru Dinu Glăvan a 
apreciat la superlativ activitatea jurnaliș-
tilor români din New York și a punctat 
contribuția semnificativă a părintelui 
Theodor Damian în domeniul ziaris-
ticii. Cu acest prilej, i-au fost înmânate 
acestuia trei distincții: o plachetă cu 
„100 de ani de UZPR”, o medalie jubi-
liară și Diploma „Credință și loialitate”.

Conducerea UZPR a dus mesajul 
Centenarului peste Ocean



NR.15  -  2019     UZP       39

EVENIMENT

Miron Manega, purtător de cu-
vânt al UZPR, scriitor și director al 
revistei „Certitudinea”, a vorbit des-
pre  importanța acestei publicații în 
spațiul publicistic românesc, înmâ-
nând, la sfârșit, mai multor invitați, 
însemnul jubiliar: replica în mărime 
naturală a unei plăcuțe de la Tărtăria, 
care reprezintă logo-ul revistei. Gestul 
l-a bucurat cel mai mult pe doctorul 
Napoleon Săvescu, cel care este, se știe, 
cel mai aprig promotor al ideii că pri-
ma scriere de pe pământ s-a produs 
nu în Mesopotamia, ci pe teritoriul 
României.

De asemenea, Miron Manega a dat 
citire unui text emoționant, transmis de 
Șerban Cionoff, un confrate drag din 
România, ca omagiu pentru M.N. Rusu.

Profesoara Mariana Terra, editor al 
ziarului „Romanian Journal”, a evocat 
personalitatea de excepție a scriitorului 
M.N. Rusu, iar dr. Dan Ciupitu, talen-
tat dramaturg, a mărturisit că se simte 
onorat să vorbească despre M.N. Rusu, 
pe care-l consideră mentorul său și că-
ruia i-a urat ani mulți cu sănătate.

În continuare, ing. Cristian Pascu, 
președintele Societății Române Creștine 
„Dorul”, a subliniat rolul de mare im-
portanță al lui M.N. Rusu în evaluarea 
creațiilor literare ale oamenilor din co-
munitatea româno-americană, iar pro-
fesoara Nicole Smith a scos în evidență 
spiritul independent al sărbătoritului, ca 
și calitățile acestuia de „pedagog răbdă-
tor, de umanist și de mare patriot”.

Artista plastică Viorica Colpacci a 
vorbit despre latura mai puțin cunos-
cută a sărbătoritului, aceea de critic de 
artă, M.N. Rusu fiind „primul critic de 
artă care a menționat valența religioasă 
a lucrărilor sale”.

Ing. Roxana Pavnotescu, scriitor de 
mare talent, a mărturisit că, deși nu l-a 
cunoscut decât recent pe M.N. Rusu, 
acesta este pentru domnia sa un veritabil 
„îmblânzitor de cuvinte” care „absoarbe 
toate modurile de abordare textuală”.

Spre sfârșitul întâlnirii, Doru Dinu 
Glăvan i-a înmânat sărbătoritului M.N. 
Rusu  placheta omagială (100 ani de 
UZPR), Medalia omagială (100 ani), 
un breloc cu simbol al centenarului, o 

Diplomă de Excelență și un triptic edi-
torial, intitulat „Din Basarabia, poeme 
alese”, cuprinzând versuri de Grigore 
Vieru, Dumitru Matcovschi și Nicolae 
Dabija, precum și o pictură reprezen-
tând un portret din tinerețe al lui M.N. 
Rusu (pictură realizată de artista Maria 
Pachis).

Amfitrionul serii, părintele Theodor 
Damian, a mulțumit oaspeților pentru 
aprecieri și pentru valoarea deosebită a 
cadourilor, oferind, la rândul său, oas-
peților, două daruri prețioase: președin-
telui UZPR un exemplar original carte 
veche, publicată în 1844 și intitulată 
PIDALION, iar lui Miron Manega un 
„Ceaslov” (cu rugăciuni), tipărit în 1859, 
anul Micii uniri.

Consemnez cu satisfacție dorința de 
a face parte din UZPR, organizație tot 
mai prezentă în spațiul public, a unui 
număr remarcabil de personalități.

Momentele evenimentului au fost 
imortalizate de Alex Marmara, foto-
reporterul revistei „Lumină Lină” și al 
ziarului „Romanian Journal”.

@ Iana Târnăvean
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Acțiune împreună cu 
Academia de Științe Juridice 

din România 

A fost semnat, la sediul UZPR, vineri, 15 no-
iembrie 2019, un Acord de Colaborare prin care 
părțile au stabilit să participe la organizarea in 
comun a unor evenimente și activități pe teme din 
domeniul publicistic și juridic,  precum și din do-
meniile științelor sociale. Se vor organiza conferin-
țe, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări 
naționale și internaționale. Toate activitățile vor 
fi cuprinse în calendarele celor două organizații 
partenere. Acordul prevede și participarea părților 
la diferite activități ale fiecărei organizații.

Din partea ASJR, Acordul a fost semnat de dl. 
Ovidiu Predescu, secretar general, iar din partea 
UZPR de dl. Doru Dinu Glăvan, președinte.

Uniunea Juriștilor, 
alături de UZPR
Prin voința mai multor ju-

riști, membri ai UZPR, și cu 
acordul Uniunii Juriștilor din 
România a fost încheiat un 
Acord de colaborare care pre-
supune promovarea reciprocă 
a celor două organizații, dar cel 
mai important lucru îl consti-
tuie dorința comună de a or-
ganiza evenimente și activități 
specifice părților. Pe parcursul 
unui an, conform unui calen-

dar semestrial, vor fi întâlniri 
comune pentru informări re-
ciproce și participări la eveni-
mentele organizate în comun. 
Acestea vor fi reflectate atât 
în Revista DREPTUL a UJR, 
dar și în publicațiile UZPR. 
Acordul mai prevede spriji-
nirea reciprocă prin prezența 
specialităților proprii sau prin 
mobilizarea potențialilor bene-
ficiari la activitățile convenite 
a se realiza în parteneriat. Au 
parafat Acordul vicepreședin-
tele UJR și președintele UZPR.

Centrul Cultural pentru UNESCO  
„Cetatea Romanței” Târgoviște și 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România au semnat un Protocolul de 
colaborare, prin care au convenit să  
realizeze:
•	 Promovarea evenimen-
telor organizate de Centrul 
Cultural pentru UNESCO 
„Cetatea Romanței” Târgo-
viște în mijloacele de comu-
nicare ale UZPR, respectiv 
în publicațiile sale, prin mij-
loacele partenere ale Uniu-
nii Ziariștilor Profesioniști 
din România, precum și 

prin mijloacele de presă partenere ale 
Centrului Cultural pentru UNESCO 
„Cetatea Romanței” Târgoviște 
•	 Organizarea în parteneriat a unor 
evenimente culturale la Muzeul „Casa 

Romanței” din Târgoviște, în cadrul 
Programului Național „Casa Romanței  
– ambasadă a culturii la Târgoviște”.
•	 Organizarea în parteneriat a unor 
evenimente dedicate promovării pa-
trimoniului cultural românesc prin 
recitaluri și concerte de Romanță, în 
emisiuni de radio și de televiziune, 

precum și în instituții 
reprezentative din Ro-
mânia și din străinătate.
•	 Toate acestea se pot 
împlini pe parcursul ur-
mătorului an, pe durata 
acestui protocol, ținta 
fiind ca romanța româ-
nească să fie înscrisă în 
patrimoniul universal 
imaterial.

JURNALIȘTII  PROFESIONIȘTI, 
ÎN PARTENERIATE  PRESTIGIOASE

Protocol pentru ridicarea romanței românești 
în patrimoniul mondial
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Colaborare pentru 
„Învățătură și virtute”

Facultatea de Știinte Politice, Li-
tere și Comunicare – Universitatea 
Valahia din Târgoviște și Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România 
au consimțit la semnarea unui Proto-
colul de colaborare. În acest Acord, 
printre altele, se menționează :
•	 Uniunea Ziariștilor Profesioniști 
din România (UZPR) va asigura, la 
cerere, prezența unor membri cu 
îndelungată experiență jurnalistică 
la întâlniri cu studenții și cadre-
le didactice prin intermediul unor 
conferințe, dezbateri, mese rotunde 
și alte forme de contact convenite 
între părți.
•	 Uniunea Ziariștilor Profesioniști 

din România (UZPR) va înlesni vi-
zitarea de către studenții de la spe-
cialitatea Jurnalism a unor redacții 
bucureștene din mass media.
•	 Prin acest Protocol se vor face pri-
mii pași spre o activitate concretă, 
îndreptată spre preocuparea uniunii, 
de a avea o relație mai apropiată, dar 

și eficientă, cu tinerii care își îndreap-
tă preocupările spre profesionaliza-
rea în jurnalism.
•	 Facultatea se angajează să asigu-
re mijloace logistice necesare pentru 
realizarea întâlnirilor cu membrii 
marcanți ai UZPR și cu conducerea 
Uniunii.

Împreună pentru 
Cultul Eroilor

Asociația Națională Cultul Eroilor  
Regina Maria a propus un Protocol 
de Colaborare cu Uniunea Ziariș-
tilor Profesioniști din România, un 

lucru benefic pentru ambele părți. 
Documentul, semnat la sediul UZPR 
de președintele Asociației, domnul 
General-maior(r) Visarion Neagoe 
și președintele UZPR, expune scopul 
principal și direcțiile de acțiune:
•	 Cele două organizaţii neguverna-

mentale își propun în principal să 
coopereze pentru cinstirea memoriei 
eroilor neamului românesc.
•	 Cooperarea prin relații constante 
în domeniile conexe competențelor 
proprii și identificării legăturilor de 
colaborare Între direcțiile de acțiune 
sunt participarea, în măsura posibili-
tăților, la ceremonialurile sfințirii de 
noi opere comemorative de război, 
precum și participarea pe bază de re-
ciprocitate la principalele momente 
din viața și activitatea celor două 
instituții,
•	 Se urmărește promovarea recipro-
că prin mass-media a acțiunilor co-
mune, în plan intern și internațional,
•	 Protocolul mai prevede organiza-
rea de activități științifice, sesiuni de 
comunicări, conferințe, simpozioane, 
mese rotunde, cu prilejul aniversă-
rilor unor momente importante din 
istoria României.



U
n mare număr de persona-
lități ale vieții publice s-au 
reunit pentru a sărbători 
cele două decenii de când 

revista „Balcanii și Europa”, inițial 
„Balcanii”, a urcat, treaptă cu treaptă, 
spre statutul și renumele consolidat pe 
care le are în interiorul breslei jurnalis-
tice și în peisajul mass-media din 
România.

Evenimentul aniversar a fost onorat 
de diplomați - ES d-na Jiang Yu, Am-
basador al R.P. Chineze, ES dl. Amba-
sador Viorel Isticioaia-Budura, ES dl. 
Ambasador Ioan Donca, reprezentanți 
ai Ambasadorului R.F. Germania – scri-
itori, personalități din mediul academic 
și oameni de cultură, printre care Eugen 
Uricaru, fost președinte al Uniunii Scri-
itorilor din România și vechi colabora-
tor al revistei, Ștefan Mitroi, unul dintre 
co-fondatorii publicației, Nicolae Dan 
Fruntelată - precum și de o seamă de 
jurnaliști de renume – Corneliu Vlad, 
Octavian Andronic, I.C. Popa, Chen Jin, 
Dan Constantin, cu toții colaboratori 
constanți, de numeroși ani, ai publicați-
ei, Viorel Popescu, Eliade Bălan, Răzvan 
Onesa și mulți alții. 

În cuvântul de deschidere a eve-
nimentului aniversar, Carol Roman, 
fondator și director general al publi-
cației pe care o conduce și în prezent, 
a făcut o succintă trecere în revistă a 
unei activități prodigioase a Editurii și 
revistei „Balcanii și Europa”, subliniind 
că publicația este, înainte de toate, un 
for de dezbatere a problematicii atât de 
sensibile și complexe a zonei în care se 
află și România. „Ne-am străduit, de-a 

lungul anilor, să reflectăm parcursul 
României în plan regional și in-
ternațional, fără să pierdem din 
vedere conotațiile naționale și 
locul națiunii române în Eu-
ropa și în lume”, a punctat 
Carol Roman. Totodată, 
directorul general al re-
vistei a amintit de seriile 
de publicații-supliment 
dedicate românilor din 
Diaspora și care s-au bucu-
rat de un larg ecou în țară și 
peste hotare, în comunitățile de 
români, precum și de edițiile de 
Premii anuale oferite de revistă, care 
au distins, an de an, „valoarea, compe-
tența, implicarea și rezultatele de excepție 
în beneficiul societății, în toate domeniile 
de activitate, de la diplomație la sport”. 

Prezent la eveniment, Emil Constan-
tinescu, fost președinte al României, a 
amintit importanța unui demers publi-
cistic atât de îndelungat și a evocat acti-
vitatea remarcabilă în cadrul revistei a 
regretatei sale colaboratoare, consilierul 
prezidențial Zoe Petre, care a scris în 
paginile „Balcanii și Europa” articole 
de o valoare care transcede vremurile 
și care se dovedesc de o perpetuă ac-
tualitate.  

În elegantul spațiu al Hotelului 

Ramada-Majestic a avut loc 

festivitatea celebrării a 20 de 

ani de apariții neîntrerupte ale 

revistei „Balcanii și Europa”, 

una dintre publicațiile 

de referință ale mass-media 

din România.

Revista „Balcanii și Europa” a celebrat două decenii 
de continuă și fructuoasă activitate editorială
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Referindu-se la parcursul revistei 
„Balcanii și Europa”, acad. Răzvan The-
odorescu, vicepreședinte al Academiei 
Române, a remarcat faptul că „nu întâm-
plător publicația este singura din țară care 
a primit distincția Meritul Cultural din 
partea Academiei Române” și a reliefat, 
totodată, locul și rolul revistei care se 
ocupă de o problematică atât de aparte 
printre celelalte publicații din țară.

La rândul său, Doru Dinu Glăvan, 
președintele Uniunii Ziariștilor Profe-
sioniști din România, a detaliat relația 
îndelungată și fructuoasă între forul 

reprezentativ al 
mass-media din 
România și publica-
ția-reper „Balcanii 
și Europa”, reliefând, 
totodată, și aportul 
NIRO Investment 
Group, ca susținător 
al demersului publi-
cistic, la apariția în 
condiții de policro-
mie a celor 200 de 
ediții. „Este remar-
cabilă susținerea ne-
condiționată și fără 
a influența politica 
editorială din partea 
unei companii care, de altfel, este o binecu-
noscută susținătoare a valorilor culturale 
românești, NIRO Investment Group. Cât 
privește revista pe care o aniversăm astăzi, 
conținutul de calitate și eleganța grafică o 
disting, iar Uniunea Ziariștilor Profesio-
niști din România apreciază în mod de-
osebit acest reper al presei românești care 
este astăzi «Balcanii și Europa», cu care în 
continuare vom colabora îndeaproape”, a 
punctat Doru Dinu Glăvan. În contextual 
aniversar, președintele UZPR a înmânat, 
din partea organizației de breaslă, două 
plachete având gravat „Însemn de apre-
ciere” pentru directorul general Carol 

Roman și pentru dl. Nicolae Dumitru, 
președinte al NIRO Investment Group. 

Festivitatea de celebrare a celor două 
decenii de fructuoasă activitate a Editurii 
și revistei „Balcanii și Europa” a continuat 
cu oferirea, de către conducerea publi-
cației, de Dipome de Excelență unora 
dintre cei mai apropiați colaboratori ai 
publicației, care s-au remarcat, de-a lun-
gul anilor, prin aportul lor la creșterea 
valorii conținutului și la nivelul înalt al 
discursului jurnalistic, precum și profe-
sioniștilor care contribuie la standardul 
grafic de excepție al revistei și la bunul 
mers al publicației în toate comparti-
mentele sale. 

În elegantul spațiu al Hotelului 

Ramada-Majestic a avut loc 

festivitatea celebrării a 20 de 

ani de apariții neîntrerupte ale 

revistei „Balcanii și Europa”, 

una dintre publicațiile 

de referință ale mass-media 

din România.

Revista „Balcanii și Europa” a celebrat două decenii 
de continuă și fructuoasă activitate editorială
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ÎNSEMN DE PRET, UIRE
se acordă

domnului   CAROL  ROMAN
pentru o constantă contribuție adusă eticii gazetărești

și susținerea unui jurnalism de calitate

în decursul celor  20  de  ani  la conducerea
revistei „Balcanii  și  Europa”

București, 2019

Doru Dinu Gl`van
pre[edinte al UZPR

@ Roxana Istudor
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Cercul Militar Național, 
Biblioteca Militară Națio-
nală, Societatea Editorilor 
din România, în parteneriat 
media cu Trustul de Presă 
al M.Ap.N au organizat o 
nouă ediție a Salonului de 
Carte „Polemos”, în cadrul 
căruia un loc aparte l-au 
avut editurile UZP și „De-
tectiv Literar”. 

E
diturile prietene UZP și 
„Detectiv Literar” au împărțit 
frățește același spațiu expozi-
țional și au prezentat împreu-

nă aparițiile editoriale. Editura UZP, la 
prima participare cu exponate în acest 
Salon, a prezentat, la început, „Povestea 
unei vieți”, de Daniela Șontică, despre un 
om a cărui viață este un roman palpitant, 
cu multe reverberații și în viața unor ci-
titori. Editura „Detectiv Literar”, având 
mai vechi ștate de participări consecuti-
ve încă de la primele ediții ale „Polemus”, 
și-a început prezentările cu volumul de 
poezie „Ostrov”, al poetei teleormănene 
Florentina Loredana Dalian, un adevărat 
și necesar ostrov poetic în care ne dorim 
să mai adăstăm, din când în când, prea 
subjugați de haosul cotidian. Venit de pe 
malul gălățean al Dunării, poetul Valeriu 
Valecvi ne-a adus recentul său volum, 
apărut la „Detectiv Literar” în 2019, „Cu 
umbrela prin ploile acide”, să ne mai apă-
răm de agresivitățile vremii și ale vremu-
rilor care ne supun la chinuri suplicizan-
te. „Viața ca un spectacol”, de Viorel 
Popescu, carte apărută la Editura UZP, 
a surprins audiența prin realismul ne-
trucat al cronicarului acestui spectacol, 
printr-un impact la cote înalte. Octavian 
Moșescu, prin urmașii săi, deschide 
„Ferestre către amintiri”, prin care citito-
rii de astăzi să poată privi în secolul tre-

cut, întru mai buna înțelegere a cea ce a 
fost, receptarea selectivă a prezentului și 
o perspectivă mai realistă a viitorului. 
„Două morți și o înviere”, de Dan Elias, 
invită cititorul (avizat sau nu) la o intros-
pecție în beneficiu personal, privind 
trecerile fiecăruia pe cărările vieții.

A fost o încântătoare surpriză pre-
zentarea tripticului „Din Basarabia poe-
me alese”, o adevărată Casetă cu bijuterii 
ale terțetului de creatori Grigore Vieru, 
Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija. 
S-a prezentat publicului câte o bijuterie a 
fiecărui autor în lectura, la prima vedere, 
a lui Miron Manega.

Când a venit momentul criticii lite-
rare, s-a dat Cezarului ce i se cuvine și a 
fost prezentat volumul „Ipostaze ale scri-
sului românesc actual”, de Mioara Bahna, 
care a sosit la „Polemos” tot într-o viteză 
(legală), să nu întârzie la prezentare. Au-
toarea, în maniera propie, binecunoscută 
și apreciată, cercetează cu acribie și dra-
goste confrateră creațiile fiecărui autor 
despre care își spune punctul de vedere, 
subliniindu-i reușitele, cât și unele ne-
împliniri.

„Femeile din viața lui Brâncuși”, 
cartea lui Miron Manega, a captat și ea 
curiozitatea și admirația publicului prin 
minuțiozitatea documentarii și talentul 
scriitorului, mai ales că genialitatea brân-
cușiană a dat și va mai da naștere multor 
legende.

În acest ambient, parcă anume cre-
at, s-a prezentat volumul „EMINESCU 
agent secret, traficant de cărți interzise”, 
de poetul și jurnalistul Miron Manega, 
șocantă prin titlu, interesantă și lămuri-
toare prin conținut.

Editurile „Detectiv Literar” și UZP 
și-au încheiat prezentările de la „Po-
lemos” oferind vizitatorilor cele două 
reviste „Detectiv Cultural”, redactor șef 
Marian Nencescu, și „UZP”, redactor-șef 
Daniela Gîfu, precum și ziarele „Cronica 
Timpului”, redactor șef Rodica Subțirelu, 

„Certitudinea”, coordonator spiritual și 
moral MIHAI EMINESCU (Ispravnic 
de concept: Miron Manega). 

Întreaga suită de cărți, ziare și reviste 
a fost prezentată de Doru Dinu Glăvan, 
președintele UZPR, Firiță Carp, direc-
torul Editurii „Detectiv Literar”, Florin 
Dochia, Maria Evelyne Croitoru, Marian 
Nencescu, Miron Manega. Ne-a imorta-
lizat pasionatul fotograf, prietenul nostru 
și al multora, Emil Niculescu.

Festivitatea de încheiere a Salonu-
lui de Carte „Polemos – 2019” a purtat 
amprenta Comitetului de organizare, al 
cărui Președinte de onoare a fost dl. Ge-
neral-locotenent dr. Cătălin Zisu, prin 
felicitările adresate editurilor participan-
te, cărora le-a mulțumit pentru efortul 
considerabil depus, apoi le-a înmânat 
Diplome de participare.

Prezență notabilă a 
Editurii UZP la Salonul de 

Carte „Polemos” 2019



Dornici de un altfel de 
respiro, locuitorii Cetății 
lui Bucur au poposit, indi-
ferent de vârstă, la Salonul 
23, ca într-o oază de altceva 
benefic și reconfortant, în 
Centrul Cultural al Minis-
terului Afacerilor Interne, 
deschis în perioada 6-8 no-
iembrie 2019.

A
ici s-au înmănunchiat câ-
teva edituri, adevărate 
centre de terapie prin lec-
tură, nu numai ale minis-

terului respectiv, ci și din afara lui, 
care și-au prezentat producțiile din 
domeniile juridic, polițist și civic, puse 
în slujba și la îndemâna cititorilor de 
la vârste fragede până la cele ale îm-
plinirilor maturității.

S-a prezentat la start și Editura Zia-
riștilor Profesioniști – U.Z.P. care, prin 
Miron Manega, a prezentat asistenței 
revista U.Z.P., ziarele Cronica Timpului 
și Certitudinea, în plus cartea proprie 
Eminescu agent acoperit și traficant de 
cărți interzise. Șocantul titlu a demon-
strat că autorul este un iscusit și talentat 
jurnalist de investigații, un sciitor cu 
un bogat palmares. L-a mai întrerupt, 
din când în când pe autor, subsemnatul 
cu întrebări și mici comentarii, care, 
împreună cu răspunsurile și replicile 
primite, au pigmentat pozitiv momen-
tele prezentării. A venit la microfon 
Valentin Uban și ne-a propus lecturii 
cartea Două morți și o înviere în vizi-
unea lui Dan Elias, motiv de reflecție 
la ceea ce credem că suntem și vrem 
să fim în realitatea nefardată. Mi-am 
revenit din starea meditativă și am tre-
cut urgent la cea activă cu...  Editura 

Detectiv Literar. Flutur un pic revista 
Detectiv Cultural, bine știută de scii-
torii din țară și din străinătate, pentru 
conținutul său generos și valoros. Las 
revista și iau cartea lui Valeriu Valecvi, 
Cu umbrela prin ploile acide, o tentație 
de îmbuchetare antologică în care au-
torul strânge câteva proze foarte scurte 
cu adieri de aforism percutant. Simt că 
am captat atenția și vreau să performez, 
trec la Frenezii de împrumut pe care Lu-
iza Calla ni le oferă într-un volum bine 
armonizat poetic și subliniez faptul că 
țin în mână una din cărțile de referință 
ale autoarei – o cală de la malul Mării 
Negre. Miron Manega îmi suflă mi-
crofonul pentru Cursa de fluturi a lui 
Nicolae Dan Fruntelată, prin care se 
impune, încă o dată (deși nu mai era 
nevoie), creația captivantă, măiestrit 
redată de maniera autorului.Vin la mi-
crofon cu Florentina Loredana Dalian 
și Ostrovul ei poetic, pentru un scurt 
dialog despre polivalența scierilor sale, 
spre admirația celor prezenți. Îmi vine 
ideea să o invit pe Doina Ghițescu, pen-
tru o lectură la prima vedere, așa cum 
numai ea poate și știe să facă. Versurile 
trec ușor de la Luiza Cala și Florentina 
Loredana Dalian, prin transmițătorul 
-  actor cu har – ajung la ascultătorul 
încântat. Cu volumul Nostalgii de Flo-
rin Dochia într-o mână și cu Ipostaze 
ale scisului contemporan de Mioara Ba-
hna în cealaltă, îi fac și mai curioși pe 
vizitatori asupra intențiilor mele de a 
le oferi cât mai multe noutăți tentante. 

Revista Pentru Patrie – septuagenară. 
Comisarul-șef de poliție Cătălin Efte-
ne, redactor-șef al publicației, ne face o 
prezentare ilustrativă a muncii redacțio-
nale și a rezultatelor dobândite, oferă 
tuturor câte un exemplar al revistei, în 
urările generale de viață lungă în slujba 
cititorilor.

Cu decernarea distincțiilor acor-
date tuturor editurilor participante la 
Ediția 23 a Salonului de Carte Juridică, 
Polițistă și Civică, acordate de Editura 
M.A.I. și Centrul Cultural al aceluiasi 
minister, organizatorii și gazdele, toți 
participanții la Salonul 23 de Terapie 
prin Lectură, ne-am strâns mâinile cu 
gânduri bune și frumoase, dorindu-ne 
reciproc să rămânem prieteni și cât mai 
activi întru slujirea Măriei-Sale Citito-
rul, de orice vârstă.

@ Reporter de serviciu Dorel Vidrașcu

Salonul 23 din Centrul 
Cultural al Ministerului 

Afacerilor Interne
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PRESA  ȘI  LUMEA

În ultima perioadă se 
vede tot mai clar că oamenii 
au ajuns să se teamă pur și 
simplu de știrile false și de 
jurnalismul de proastă ca-
litate, care îi poate deruta și 
împinge spre alegeri greșite. 
În același timp, însă, studii 
recente pun în evidență că 
nu (prea) sunt dispuși să 
plătescă pentru informația 
profesionistă, de calitate.

„D
igital News Report” 2019, 
o cercetare de amploare a 
Institutului Reuters, din 
cadrul Universității 

Oxford, bazată pe statisticile din 38 de 
țări și răspunsurile a peste 75.000 de 
intervievați, a pus în evidență o evolu-
ție interesantă: oamenii nu mai sunt 
dispuși să „înghită” știri false și jurna-
lism de proastă calitate, ba chiar se tem 
de acest tip de informare. În același 
timp, însă, nu vor să dea bani pentru 
informație de calitate, verificată, pro-
fesionistă. 

Mai precis, cercetarea Reuters a 
arătat că în toate statele analizate, pes-
te 55% dintre respondenți se declară 
foarte preocupați de felul în care dez-
informarea îi poate afecta în viața de 
fiecare zi. În Marea Britanie, procentul 
este chiar de 70% „îngrijorați de pro-

porția de fake pe internet”, în creștere 
cu peste 12 procente față de anul 2018. 
„Cred că nu putem avea încredere decât 
în mijloacele tradiționale de informare, 
care au fost mult timp alături de socie-
tate”, consideră respondenții. 

Surse credibile, 
dar gratis

În paralel, tot mai mulți caută sur-
se credibile, serioase și riguroase de 
informare, în SUA înregistrându-se 
un procent de 40% participanți la 
chestionare care au declarat că nu se 
mai bazează decât pe informații profe-
sioniste. Dar asta nu înseamnă că sunt 
dispuși să plătească pentru a le avea. 
Mai exact, abonamentele și înscrierile 
nu au crescut decât în foarte mică mă-
sură și mai ales în țările nordice. Este 
adevărat că după alegerea lui Donald 
Trump în funcția de președinte al SUA 
a existat un „boom” pentru unele mari 
ziare americane, care au înregistrat o 
creștere a numărului abonaților, dar 
procentul de plătitori s-a oprit la 16% 
și acolo a rămas. În schimb, în Marea 
Britanie, doar 9% dintre consumatorii 
de știri plătesc pentru ele. Întrebați 
pe ce ar alege dacă ar avea plătit un 
abonament de o lună, 37% au optat 
pentru filme, 15% pentru muzică și 
doar șapte procente au afirmat că ar 
dori să primească știri de calitate... 

@ Oana Mihai

Oamenii sunt îngriorați 
de jurnalismul prost

- dar nu vor să plătească 
pentru cel bun

Consiliul Europei a 
adoptat formal noi nor-
me privind protecția 
avertizorilor de securi-
tate, mulți dintre aceș-
tia jurnaliști, cunoscuți 
și ca „whistleblowers”. 
Noile norme vor impu-
ne crearea unor canale 
sigure de raportare atât 
în interiorul unei or-
ganizații – private sau 
publice – cât și de către 
autoritățile publice.

A
vertizorii sunt persoane 
care trag un semnal de 
alarmă atunci când 
depistează, în contextul 

activității lor profesionale, fapte re-
probabile care pot dăuna interesului 
public, de exemplu provocând pre-
judicii mediului, sănătății publice, 
siguranței consumatorilor sau fi-
nanțelor publice. Lor li s-au datorat, 
în ultima vreme, alarme referitoare 
la grave încălcări ale normelor de 
mediu, ale unor abuzuri, inclusiv 
asupra copiilor, ale unor fraude și 
cazuri de evaziune fiscală de pro-
porții, devoalări ale unor lanțuri de 
corupție etc. 

Protecția acestor oameni este în 
prezent reglementată fragmentat. 
Doar zece state membre ale UE au 
o legislație cuprinzătoare privind 
protecția avertizorilor. La nivelul 
UE nu există acte legislative care să 
cuprindă măsuri de acest tip decât 
într-un număr limitat de sectoare și 
cu precădere în domeniul serviciilor 
financiare.

În aceste condiții, noile regle-
mentări ale Comisiei Europene vin 
să-i sprijine inclusiv pe jurnaliștii de 
investigație, care se expun unor ris-
curi enorme pentru a expune ilega-
lități ale puterii și care uneori plătesc 
un preț enorm pentru acest curaj.

@ Teodora Marin
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ACTUALITATEA  BRESLEI

Pavăză extinsă în fața 
potențialelor represalii

Noile norme vor oferi un nivel ri-
dicat de protecție a avertizorilor îm-
potriva represaliilor și vor impune 
autorităților naționale să informeze 
în mod corespunzător cetățenii și să 
formeze funcționarii publici cu privi-
re la modul de tratare a avertizărilor.

Printre principalele elemente ale 
directivei europene se numără: 
n crearea unor canale de raportare 
în cadrul întreprinderilor/adminis-
trațiilor: există obligația de a institui 
canale de raportare eficace și eficiente 
în întreprinderile cu peste 50 de anga-
jați sau în localitățile cu peste 10.000 
de locuitori. Aceasta va contribui la 
dezvoltarea unei culturi corporative 
sănătoase;
n ierarhia canalelor de raportare: 
avertizorii sunt încurajați să utilizeze 
mai întâi canalele interne din propria 

organizație înainte de a face apel la 
canelele externe, pe care autoritățile 
au obligația de a le institui. Cu toate 
acestea, avertizorii vor continua să 
beneficieze de protecție chiar dacă 
decid să facă apel mai întâi la cana-
lele externe;
n un număr ridicat de profiluri sunt 
protejate de noile norme: persoane cu 
profiluri diferite, care ar putea obține 
informații cu privire la încălcări ale 
normelor într-un context profesional, 
de exemplu angajații, inclusiv func-
ționarii publici de la nivel național/
local, voluntarii și stagiarii, membrii 
fără funcții executive, acționarii etc;
n un domeniu de aplicare larg: sub 
incidența noilor norme vor intra sec-
toare precum achizițiile publice, ser-
viciile financiare, combaterea spălă-
rii banilor, sănătatea publică etc. Din 
motive de securitate juridică, în anexa 
la această directivă este inclusă o listă 
a tuturor instrumentelor legislative 

ale UE acoperite. Statele membre pot 
include și alte instrumente, care nu 
figurează pe listă, atunci când pun în 
aplicare noile norme;
n măsuri de sprijin și protecție pen-
tru avertizori: normele introduc ga-
ranții pentru protejarea avertizorilor 
împotriva unor represalii precum sus-
pendarea, retrogradarea sau intimida-
rea. Cei care oferă ajutor avertizori-
lor, de pildă colegii și rudele acestora, 
sunt, de asemenea, protejați. Directiva 
include și o listă a măsurilor de sprijin 
care vor fi instituite pentru avertizori;
n obligațiile de feedback pentru auto-
rități și întreprinderi: normele institu-
ie obligația de a răspunde raportărilor 
avertizorilor și de a întreprinde acți-
uni subsecvente acestor raportări în 
termen de trei luni (cu posibilitatea de 
prelungire la șase luni pentru canalele 
externe, în cazuri justificate în mod 
corespunzător).

UE ia măsuri pentru protecția 
avertizorilor de securitate

Jurnaliștii de investigație, în prim-plan

•	 Un studiu efec-
tuat pentru Co-
misia Europea-
nă  estimează că, 
doar în domeniul 
achizițiilor pu-
blice, pierderile 
unor beneficii 
potențiale cau-
zate de lipsa pro-
tecției avertizori-
lor sunt de până 
la 9,6 miliarde de 
euro anual, la ni-
velul întregii UE



Camil  Petrescu
– gazetar sportiv
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PROFIL

C
amil Petrescu (1894-
1957) a practicat de-a 
lungul vieţii „gazetăria 
profesionistă”, începând 

cu anul 1918, când încrezător în 
forţa culturii, pleacă în Banat, unde 
va lucra o vreme la ziarul Banatul 
(românesc), condus de Avram 
Imbroane, personaj pe care îl va in-
voca călduros în multe din articole-
le sale, ulterior, la publicaţiile pro-
prii, Limba română (1919) și Ţara 
(1919-1921), o gazetă „fără pro-
gram” („Avem, totuși, un program: 
acela de a-i sili pe ceilalţi să-și ţină 
frumoasele lor programe și promisi-
uni”). Vremurile de început ale ga-
zetăriei bănăţene, sunt evocate cu 
emoţie într-un articol din Ţara (24 
decembrie 1920), în care descrie Ce 
înseamnă un ziar românesc din 
Banat: „Ca niște Robinsoni Crusoe 
ai ziaristicii, am început de la corec-
tură și paginaţie și am ajuns până la 
reportajul de întruniri politice, apoi 
articolele de doctrină, sfârșind prin 
a compune «știri» din nimic”.

Revenit la Bucureşti, înfiinţează, 
în 1923, Săptămâna muncii intelec-
tuale şi artistice, iar ulterior, Cetatea 
literară (1925-28), pledând pentru o 
noocraţie necesară, idee menită să-i 
unească pe toţi aceia care şi-au făcut 
„din intelect o profesie”. Colabora-
tor, în răstimp, la Adevărul, Revista 
română, Cuvântul liber (director, 
Eugen Filoti), Universul literar (di-
rector, Perpessicius), publicaţie pe 
care o va şi conduce, din 1927 până 
în 1929, va mai scrie la Vremea şi 
Caietele cetăţii literare, dar şi la 
România literară (director, Liviu 
Rebreanu), care îi va găzdui studiul, 

tipărit în foileton, Eugen Lovinescu 
sub zodia seninătăţii imperturba-
bile, ce îi va aduce şi reacţia acidă 
a mentorului de la Zburătorul. Cu 
totul, între 1921-1948, Camil Pe-
trescu a condus şi a colaborat la 
peste 55 de publicaţii, identificate 
de Dorin Popa (v. Jurnalistul Camil 
Petrescu, Iaşi, Institutul European, 
2005, p. 64), conducând, în paralel 
cu revistele proprii, şi prestigioasa 
Revista Fundaţiilor Regale (1934-
40 şi 1944-47). 

Din această serie impresionantă 
de prezenţe publicistice cvasi-coti-
diene fac parte şi cele două gazete 
sportive, creaţii exclusive ale lui 
Camil Petrescu, Fotbal național 
(1933, 2 numere?) şi Fotbal (1937, 
7 numere), ambele purtând pe fron-
tispiciu, ostentativ parcă, avertis-
mentul: „Singura revistă consacra-
tă exclusiv fotbalului”, sau, şi mai 
limpede: „Revistă pentru deprin-
derea jocului curat, în sport, artă, 
literatură şi viaţă socială”. Într-un 
peisaj jurnalistic destul de variat (în 
epocă mai aveau rubrici cotidiene 
de sport gazetele Timpul, Lumea ro-
mânească, Dimineaţa, Universul, 
Ordinea şi Buna Vestire, existând 

chiar şi un cotidian exclusiv, Sportul 
Capitalei), Camil Petrescu, ce sem-
na cu numele N. Grămătic, editează 
o revistă în care îşi expune exclusiv 
opinii faţă de fotbal, în general, dar 
şi faţă de climatul sportiv, politic şi 
cultural al vremii, continuând parcă 
războiul unuia contra tuturor. 

Încercând, parcă, să-şi justifi-
ce interesul pentru fotbal, Camil 
Petrescu redă cuvintele lui Jean 
Giroudoux (1882-1944) autorul 
romanului Gloria fotbalului: „Fot-
balul e mai mult decât un joc, e un 
rege al jocurilor. Jocul cu mingea 
scapă regulilor vieţii. Fotbalul da-
torează universalitatea sa faptului 
că a putut să dea mingii maxim de 
efect. Mingea nu admite trucaj, ci 
numai efecte stelare” (Fotbal naţi-
onal, nr. 1, 1933, p.3). N. Grămă-
tic (alias, Camil Petrescu) încearcă 
să răspundă la spinoasa întrebare, 
valabilă şi azi, anume dacă avem 
un fotbal românesc : „De câte ori 
am auzit surprins, în tribune, sau în 
unele cercuri oficiale, că sub tricoul 
tricolor şi în sunetul imnului naţio-

@ Marian Nencescu

Ripensia Timișoara Venus București
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nal nu s-ar afla veritabili fotbalişti 
şi că, în genere, românul n-ar fi ca-
pabil să joace fotbal (s.n.), m-am 
gândit: cum adică, putem da mari 
artişti, dar în fotbal nu suntem în 
stare să trecem Carpaţii, ori Dună-
rea, şi să dăm măsura talentului cu 
ungurii, ori cu bulgarii?” De vină 
pentru acest afront naţional, i-am 
spune, este, în opinia cronicarului, 
Federaţia de Fotbal, care susţinea 
că „fără sânge străin n-am avea 
o înaintare românească”. Ple-
dând, aşadar, pentru o naţională 
cu suport românesc („nu e român 
conştient şi cu simţul ridicolului 
care să pledeze pentru o echipă cu 
sânge exclusiv local”), C. Petrescu 
observă că „de zeci de ani Federa-
ţia a dezertat de la obligaţia de a 
forma un fotbal românesc”, motiv 
pentru care s-a ajuns la o serie de 
dezonorante înfrângeri”.

Sub pretextul că nu avem ju-
cători, ori specialişti, de calitate, 
asistăm la o „lucrătură asupra 
multor naivi”. Camil Petrescu 
pledează pentru acordarea de cre-
dit fotbaliştilor bucureşteni, de 
la Venus, Ripensia ori Universi-
tatea, care ar trebui să joace cât 
mai mult pentru a se obişnui cu 
nivelul competiţional. „Înnoirea 
echipei naţionale se face, susţine 
cronicarul de la Fotbal naţional, 
cu câteva elemente sigure, care să 
facă legătura cu trecutul, dar şi 
cu jucători noi”. Din păcate „FRF 
e mărginită intelectual, în sensul 
că nu e capabilă să observe, să 

descopere şi să experimenteze, ci e 
bestial terorizată de frica de risc, 
călăuzită de interese piezişe”.

Fundamental (în ciuda conţinu-
tului similar) între cele două serii 
ale publicaţiei, există deosebiri 
de abordare. Dacă Fotbal naţio-
nal (1933) este o revistă ilustrată, 
de reportaj şi ştiri, Fotbal (1937) 
este mai degrabă o publicaţie de 

atitudine, cu totul lipsită de ilus-
traţie, ceea ce îi dă un aer sobru, 
sărăcăcios, motiv pentru care nici 
nu a rezistat, probabil, prea mult 
pe piaţa presei bucureştene, fa-
miliarizată cu noutăţile tehnicii 
tipografice. Noua serie a revistei 
Fotbal este mai degrabă un pretext 
de comentarii, mai mult sau mai 
puţin adecvate domeniului spor-
tiv: „Desigur, în situaţia noastră 
geografică, aici în «coasta Euro-
pei», lângă orientul lipsit de orice 
tentaţie de organizare şi departe 
de occidentul latin, nu avem nicio 
şansă de a ne impune un program 
românesc în fotbal”. 

Pasional, înfrigurat și tenace, 
Camil Petrescu rămâne, într-o 
lume a jurnalisticii unde modelele 
nu lipsesc, exemplul dăruirii totale, 
omul care a văzut idei și s-a jucat cu 
ielele înșelătoare are gândirii.

Venus București



Specii
Maladii gazetăreși și patologii 
ale receptării

50       UZP     NR.15  -  2019

Mitici. Gazeta și 
cafeaua de dimineață

În ediția din 17 iulie 1887, ziarul Voinţa 
naţională constata deja, într-un articol din 
serialul „Prin Bucuresci”, fenomenul ne-
voii de vești a încă tânărului cititor român 
de presă, parcurgerea ziarelor trecând din 
categoria tabietului cosmopolit pașoptis-
to-bonjurist, în cea a trebuinței cotidiene: 
„Ce voiţi? Gazeta a devenit și la noi un 
obiect de consumaţie, de primă necesita-
te ca și pâinea, carnea și vinul. Un om cu 
oarecare cultură nu se poate culca noaptea 
până nu și-a aruncat ochii pe o gazetă; mai 
lesne suferă să-i suprimi tutunul sau ciorba 
decât să-i tai informaţiile și articolele ga-
zetelor. Și articolele ca articolele, dar im-
portante sunt informaţiile! Informaţiile! 
Iată pâinea de toate zilele pe care o cere 
publicul nostru. Majoritatea cititorilor se 
sinchisesc tot atât de articolele d-lui Panu 
sau de conclusiile scrise ale d-lui Costică 
Boerescu de la Naţiunea, cât se interesează 
pisicile de tablourile școalei impresionis-
te. Ce mai e nou? Iată întrebarea pe care 
o auzi în fiecare colţ de stradă, în fiecare 
cafenea, de zece, de o sută de ori pe zi, 
oriunde te găsești. Cum stau lucrurile în 
Bulgaria? Fi-va resbel sau pace? A plouat 

în cutare localitate sau nu? (…) Pe vremea 
mea, când eram tânăr, era o raritate să vezi 
pe cineva citind ziare”, conchide colabora-
torul Voinței...

Știrea politică (cel mai adesea colpor-
tată) și faptul divers senzațional erau, ca 
urmare, rubricile cele mai prizate în at-
mosfera berăriilor și a cafenelelor bucu-
reștene ale epocii, în care câte un Tache, 
un Lache ori un Mache, specii variate de 
Mitici, trăiesc, vorba Ioanei Pârvulescu*, 
„lumea ca ziar”, raportată la propriile li-
mite și aspirații mic-burgheze din uni-
versul lui Caragiale, care admitea, și el, pe 
la 1870, că „gazeta a devenit deja pâinea 
cea de toate zilele a opiniei publice”. Nu e 
de mirare, deci, că „Galibardi”, legea „de 
murături” și chiar „revuluția” ploieșteană 
coboară, la un moment dat, chiar în dor-
mitorul conului Leonida – asiduu cititor 
de presă („știi obiceiul meu, pui mâna întâi 
și-ntâi pe Aurora democratică, să văz cum 
mai merge țara”), care face, în papuci și 
camizol, figură eroică în fața unei Efimițe 
extaziate de „bobocul” ei și care dă, repetat 
și tragicomic, față cu presa și reațiunea.

Titirci și (a)Venturieni. 
Sufragiul universal din 

sufrageria lui Jupân 
Dumitrache...

Tipice pentru patologia practicării și re-
ceptării de presă sunt mai ales două figuri 
caragialiene, înscrise în arealul bucureștean 
al sfârșitului de veac XIX – Rică Ventriano, 
„studinte-n drept și publicist”, demagog și 
limbut (sub deviza „Box populi, box dei!”, 
„Republica și Reacţiunea”), comentator po-
litic amabil cu toate partidele, „ca românul 
imparțial” („nu voi să paţ niciun conflict”) 
și, tocmai de aceea, cu perspective („poa-
te să ajungă dipotat și chiar ministru”) și  
Jupân Dumitrache, cherestegiul pătruns 
de datorie și „onoarea de familist”. Berăria 
se preschimbă aici în sufrageria lui Titircă 
Inimă Rea, care traduce, în registrul plat al 
propriului orizont mental, articolul – „fur-
tunos”, și el – al junelui gazetar, înțesat de 
barbarisme, truisme și retorici flambate pa-
triotard și demagogic. Dumitrache și ipis-
tatul Nae Ipingescu se cufundă în jurnal ca 

@ Corina POPESCU

* Ioana Pârvulescu, În Țara Miticilor. De șapte ori Caragiale, București, Editura Humanitas, 2007
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într-o mare, din care perscuiesc perle de în-
țelepciune politică și culturală. Evenimentul 
e prefațat de formula care construiește at-
mosfera („Hei! ia să vedem acu ce mai zice 
politica!”), urmând ca miezul dulceag să 
fie lectura, fie și „greoaie și fără interpunc-
tuație”, a articolului „adus bine” de junele 
scriitor democrat. Dincolo de sensurile ob-
scure ale articolului, adevăratul spectacol 
nu e de idei, ci de interpretare actoricească a 
lectorului, în crescendo tensional și pauze cu 
efect de suspensie, care fac întreaga savoare 
a textului: „stai să vezi: acuma vine un ce și 
mai tare”, bate cu mâna în gazetă, schimbă 
tonul și mai grav, urmează „cu tărie”, reflec-
tază profund. Drept urmare, jupân Dumi-
trache „la fiecare accent al lui Ipingescu a 
dat mereu din cap, în semn de aprobare”. 
Concluzia? „E scris adânc!” „Ăsta comba-
te, domnule, nu ți-am spus eu!...” Subiectul 
sufragiului universal coboară, de astă dată, 
în sufrageria de mahala bucureșteană a lui 
Titircă, politica de gazetă e „venitorele și 
trecutul”, mănâncă la masă cu târgoveții și 
bate în ciocoi „fiindcă mănâncă sudoarea 
poporului suveran”...

Aceste patologii ale receptării fac pere-
che cu diformitatea emiterii, articolul sfo-
răitor al junelui Rică Venturiano – aven-
turier și vânător de fuste, „coate-goale”, 
„mațe-fripte” „cu sticlele-n ochi”, amator de 
distracții la Iunion – el însuși o formă zor-
năitoare fără fond, capabilă să amețească, 
prin snobismul retoric, pe mahalagiii cărora 
le creează iluzia parteneriatului de o cazie 
la ceva măreț, în republica de hârtie a Vocii 
patriotului naționale. În aceeași specie de 
homo latrans se înscriu și alte exemplare de 
Cațavenci, Farfurizi, Crăcănei și Pamponi, 
gazetari ori cititori fervenți de presă politică 
și fapte-diverse, cărora scandalul, șarșa și 
plamfletul, articolul acid ori înjurătura de 
partid le umplu golul unor existențe mes-
chine și al unui cotidian cenușiu. Mahalagiii 
și târgoveții lui Caragiale au, în lipsa unei 
culturi, un cult pentru presă, ca surogat de 
eveniment personal și ca iluzie de partici-
pare la viața cetății, supliment al micului 
activism de operetă tip „garda civică” a lui 
Dumitrache ori ipistășia lui Ipingescu. O 
politică tabloidizată și un public de tabolid...

Moromeți. „Ocupațiuni 
mintale” în poiana 

lui Iocan
Transplantați, după primul Război 

Mondial, din sufrageria de mahala a lui 
Titircă în poiana fierăriei lui Iocan, la 
marginea satului de câmpie dunăreană a 
lui Marin Preda, Mitică, Lache, Mache și 
Tache capătă fizionomiile unor Cocoșilă, 
Parizianu, Dumitru lui Nae sau Ion al lui 
Miai, țărani care se complac în aceeași iluzie 
a lecturii de presă ca substitut de acțiune, 
interpretând, la scară, politica „mare” în 
termeni și aspirații de oameni mici. Dacă 
la Caragiale articolul (și junele gazetar) fo-
calizează întreaga atenție a cititorilor, aici 
Moromete, traducătorul de știri, invidiat 
de toți pentru că știa să găsească lucruri 
inedite în articole anodine de ziar, e vedeta 
întrunirilor din poiană. Abonamentele lui 
Moromete, Iocan și Cocoșilă la Mișcarea, 
Curentul și Dimineața le asigură legătura 
iluzorie cu lumea largă, adusă în orizontul 
apropiat al uliței și al ogrăzii. Cu toată re-
torica parlamentară, citită emfatic, pentru 
mai multă greutate, „cu un glas schimbat și 
necunoscut”, cu „niște grosimi și subțirimi 
ciudate cu opriri care scormoneau înțelesuri 
nemărturisite sau încheieri definitive care 
trebuiau să zdrobească de convingere pe 
cei care ascultau”, „parcă ar fi ținut el un 
discurs celorlalți”,. Moromete detectează, 
intransigent, minciuna politică din spatele 
discursurilor care amețesc pe săteni : „Crezi 
că dacă Gheorghe Brătianu iese la putere o 
să se ia la ceartă cu Brătienii ăilalți? Toți libe-
rali sunt și tot Aristide o să rămână primar.”

De pe banca din fața porții, Moromete 
conduce un mic parlament sătesc, imitație 
în registru comic al parlamentului mare din 
București, gazetele fiind unicele furnizoa-
re ale temelor de „dezbatere” duminicale. 
Regele, politicienii, camera parlamentară, 
toate coboară, de această dată, în poiana lui 
Iocan, cu loturi, copii și grija zile de mâine, 
asemeni gospodarilor din Siliștea Gumești: 
„Primul agricultor o fi mergând și el la plug? 
O fi având pământ?” întreabă cineva, după 
articolul despre Congresul agricol.  „Merge, 
de ce să nu meargă? zise Iocan. Când se 
desprimăvărează iese cu plugul din curtea 
palatului și se duce și el la arat. Are mai mult 
pământ, că trebuie să-l țină și pe-ăla micu, 
pe Mihai... Trebuie să-i dea să mănânce...”

Când vine vorba despre politica exter-
nă, nedumeririle sunt mai acute – „Cum 
dracu să tragi cu mitraliera din avion! se 
miră cineva”, „Ce dracu o fi acolo în Spa-
nia; ce caută Neamțul acolo?!”, „Zice că e 

de patru ani stare de asediu! Unde dracu 
e, că n-o văd!”, se miră Dumitru lui Nae. 
Explicațiile lui Cocoșilă, mereu orgolios 
și superior, activează grile din sistemul de 
referință familiar, încadrând comic, dar 
eficace, conflictele internaționale, în mi-
cile intrigi, la gard, între vecini, cu tot cu 
onomastica aferentă: „Ești prost! reflectă 
Cocoșilă îngăduitor. Neamțul e ca alde Ilie 
al lui Udubeașcă, explică el. Îl punea jos alde 
Voicu Câinaru și-l bătea de îl snopea.” În 
final, tot Moromete va tranșa, conciliant și 
diplomat problema, în stil jurnalistic: „E și 
ăsta un punct de vedere!”

Lectura participativă a ziarului are efec-
tul miraculos de a transpune pe lector în 
rolul de parlamentar, preluând tonuri, ges-
turi și efecte de scenă de la vorbitorii citați 
în articol: „Moromete citea cu pauze mari 
încercând să înțeleagă. Se opri să răsufle. — 
Dați-i apă! zise Cocoșilă.— Stai, domnule, 
că aici nu e de glumă! protestă Moromete 
zgomotos, ca și când el însuși ar fi fost între-
rupt pe băncile parlamentului”; „Protestez! 
strigă el cu glasul cu care citise dezbaterile, 
dar mult mai tare.”

Antrenați de comentariile gazetărești, 
țăranii reproduc, la scară, o ședință parla-
mentară furtunoasă, „combătând” ei înșiși, 
în gol, ca altădată mahalagii lui Caragiale, 
chestiunea la ordinea zilei: „Se descotorosi 
de ziar cu mișcări mânioase, se ridică în 
picioare și, retezând cu mâna peste capete-
le celorlalți, protestă încă o dată împotriva 
venirii țărăniștilor. Cocoșilă îl combătu din 
principiu, spunând să nu mai facă atâta gă-
lăgie: țărăniștii au votat legea conversiunii. 
Moromete răspunse că minte, liberalii au 
votat-o. Se amestecă și Dumitru lui Nae, 
săriră aproape toți și din învălmășeala de 
glasuri care se iscă nu se mai înțelese câteva 
clipe aproape nimic.” Iluzia participării la 
marea politică a țării din mijlocul satului 
pierdut în câmpia dunăreană se va risipi 
odată cu intervenția unui sătean lucid, care 
demască impostura („Păi, asta e politică ce 
faceți voi?! zise Țugurlan. Dumneata, Mo-
romete, ai fost consilier comunal, și ce-ai 
făcut? L-ai ajutat pe Aristide să se îmbo-
gățească”), repunându-i pe toți la locul lor: 
„Nu e nimic de capul vostru!” 

Din întreaga adunare, care a pus în 
funcțiune, vorba lui Moromete, care răs-
tălmăcește o sintagmă din ziar, „ocupațiuni 
mintale” de duminică ale țăranilor, nu mai 
rămâne, în cele din urmă, nimic după par-
curgerea gazetelor. Poate doar moromeție-
nele „treci chestiuni ce rezultă”  – iluzia par-
ticipativă spulberată, spectacolul jurnalistic 
și chipul de lut al lui Moromete, modelat la 
întrunire de consăteanul său, Din Vasilescu.

REVERBERAȚII
Miticii, Titircii, (a)Venturienii ori Moromeții 

sunt specii deformate de publiciști și 
de consumatori de jurnale din vremuri 

în care, totuși, „timpul era răbdător cu 
oamenii”, cititul ziarelor le umplea viețile 

și le stârnea pasiuni. Astăzi, când timpul 
tinde să devină nerăbdător cu noi, 

gazetăria și publicul de presă încotro?...
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„Casa prieteniei”, 
un demers publicistic 
important și necesar

REVISTA  REVISTELOR

R
evista „Casa prieteniei”, edi-
tată de Casa Româno-
Chineză, este rezultatul 
unui proiect cu adevărat 

important și necesar pentru prietenia 
dintre două țări apropiate: România 
și China. Este o publicație periodică, 
gândită să scoată în evidență puncte-
le comune ale relațiilor bilateral ro-
mâno-chineze- oameni, locuri și fap-
te care merită să fie consemnate și 
oferite cititorilor români și chinezi. 

„Casa prieteniei” reprezintă o punte 
de comunicare între două popoare, un 
loc de întâlnire pentru toți cei care cred 
cu tărie într-un drum comun și reciproc 
avantajos al celor două țări ale căror re-
lații diplomatice se dezvoltă continuu de 
70 de ani. Aria de interes publicistic a 
revistei cuprinde toate aspectele eveni-
mentelor și manifestărilor din domeniul 
politic, diplomatic, economic, cultural și 
artistic de la nivelul celor mai importan-
te instituții din România și China, pre-
cum întâlniri, acțiuni, opinii, tratative, 
realizări cu participarea unor oameni 
importanți români și chinezi, persona-
lități din diferite zone ale vieții politice, 
sociale și culturale românești sau mem-
bri marcanți ai comunității chineze. Re-
vista este structurată pe patru secțiuni, 
care abordează subiecte din sfera poli-
tică, economică, culturală și, cu precă-
dere, acțiunile Casei Româno-Chineze 
organizate împreună cu Ambasada R.P. 
Chineze de la București. Pe parcursul 
celor opt ani, revista „Casa prieteniei” 
a publicat articole, dezbateri, reportaje, 
campanii de presă, documente oficiale, 
opinii și informații despre contacte la 
nivel înalt, vizite oficiale, semnarea unor 
acorduri și parteneriate, interviuri cu 
demnitari români și chinezi, diplomați, 
președinți și directori de instituții de stat 
și private. Totodată, publicația reflectă, 
prin diferite genuri publicistice, organi-
zarea unor festivaluri și concursuri de 
anvergură națională și internațională, o 
serie de evenimente culturale și artistice, 

fiind, în acest mod, o sursă de informare 
pentru cititorii din România și din Țara 
Mătăsii. Sunt sugestive articolele care 
reflectă activitatea Ambasadei Româ-
niei din Beijing, Ambasada Chinei de 
la București și ale ICR Beijing, partici-
parea României la Târgul Internațional 
de Carte din China, reprezentările mu-
zicale ale unor artiști români pe scene-
le celor mai importante metropole din 
Țara Mătăsii, Zilele Filmului Chinez în 
România, Anul Nou Chinezesc de la 
București, dezbaterile pe teme econo-
mice, culturale și educaționale etc.

Cu ocazia aniversării a 70 de ani 
de relații diplomatice România-China, 
„Casa prieteniei” a realizat un Supli-
ment în care sunt publicate cele mai 
importante articole despre evenimen-
tele organizate în Capitală și în teritoriu 
de Casa Româno-Chineză, împreună 
cu Ambasada Chinei, cu susținerea 
companiei „NIRO Investment Group”. 
Suplimentul editorial evaluează retros-
pectiv activitatea jurnalistică a revistei 
în anul în care se împlinesc șapte de-
cenii de relații multilaterale între două 
țări prietene.

@ Eliade Bălan

Î
ntre intelectualii („elita acade-
mică”, după titlul unei cărți pu-
blicată în 2017, de Gheorghe 
Bârlea și Andrea Dobeș, sub 

egida Bibliotecii Județene „Petre 
Dulfu”, din Baia Mare), care au plătit 
cu libertatea, și chiar cu viața, curajul 
de a se opune creării „omului nou”, 
planificat în laboratoarele cominter-
niste, s-a aflat și doctorul clujean Iuliu 
Moldovan (n. 1882, Bogata, Cluj - d. 
1966, Cluj) unul dintre cei aproape 
200 de intelectuali, prelați, militari, 
ori oameni politici închiși, în noaptea 
de 5/6 mai 1950 („noaptea demnita-
rilor”), în închisoarea de la Sighet, 
majoritatea doar pentru vina de a 
reprezenta generația care a realizat 
actul fundamental al istoriei noastre 
moderne - România Mare.

Anatomopatologul, cu studii la 
Praga și Viena, dr. Iuliu Moldovan a 
condus resortul Ocrotire Socială, din 
cadrul Consiliului Dirigent al Transil-
vaniei (1918-1920), lucrând, ulterior, 
în administrația centrală sanitară, fiind 
unul din întemeietorii Institutului de 
Igienă, de la Cluj. În Almanahul aniver-
sar dedicat activității „Astrei” (Asocia-
ția pentru literatura română și cultura 
poporului român”), la 25 de ani de la 
Unire (Sibiu, Ed. Astra, 1944), activi-
tatea profesorului și academicianului 
Iuliu Moldovan (din 1932, președinte 
al Asociației) este caracterizată astfel: 
„În colaborare cu dr. Hațieganu (Iuliu 
Hațieganu, 1885-1959, întemeietorul 
școlii de medicină de la Cluj, cunoscut 
pentru cercetările în domeniul tuber-
culozei) a introdus, între obiectivele 
Astrei, principiul biopolitic, atrăgând 
atenția societății românești, și forurilor 
conducătoare, asupra „grijii ce trebu-
ie purtată poporului român”  (p. 29). 
În acest scop, dr. Moldovan a înființat 
publicația Buletinul eugenic și biopoli-
tic (primul număr, ianuarie 1927, apoi 
apărând, cu regularitate, la Cluj, între 
1927-40, și, în refugiu, la Sibiu, în 1940-
45), având ca scopuri, politice și edu-
caționale:  „Răspândirea în cercuri cât 
mai largi a legilor biologice ce guver-
nează soarta indivizilor, a națiunilor, 
răspunderile ce ne revin pentru a nu 
ne periclita viitorul din ignoranță sau 
din neglijență” (nr. 1, 1927).

Prin această publicație, dr. Mol-
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dovan și colaboratorii săi s-au situat în 
fruntea listei de eugeniști români ce au 
pledat pentru întărirea zestrei biolgice a 
neamului și susținerea unei organizări 
sociale, de stat, „prudente și chibzuite”, 
obligatorie pentru sporirea „calitativă și 
cantitativă a capitalului biologic româ-
nesc”. Nu întâmplător, aceste principii 
au călăuzit activitatea Astrei pe timpul 
mandatului său, constituindu-se în școa-
la etnobiologică românească, promova-
tă prin Institutul de igienă de la Cluj. 
Convingerea doctorului I. Moldovan, 
exprimată, în scris, dar și prin pledoa-
riile sale pline de entuziasm susținute la 
adunările anuale ale Asociației era aceea 
că: „Neamul românesc este o comuni-
tate de sânge, tradiții, spațiu și destin...  
Pentru ca destinul să rămână românesc 
și neamul să prospere... este necesar să 
se respecte legile vieții...” La fel: „Indi-
vidul este încadrat în familie prin neam 
și sânge, prin tradiție și destin. Aceste 
legături nu se pot rupe... ”

Una dintre tezele susținute de dr. 
Moldovan era aceea că patrimoniul etnic 
românesc constituie tezaurul nostru cel 
mai de preț, produsul specific al sufletu-
lui național, concretizat prin înțelepciu-
ne, datini și credință. Țărănimea noastră 
l-a produs și tot ea îl menține, prin luptă 
și suferință. Oricât de modestă ar fi viața 
țăranului, luat ca individ, pe atât este de 
grandios sufletul său colectiv (s.n.), căci 
doar la sat mai există viață sănătoasă, 
judecată dreaptă și înțelepciune bazată 
pe sentiment...”.

Numită, astăzi, fie deontologie 
medicală, sau mai, complex, bio-
etnicitate, soră bună cu ingineria 
genetică, eugenia (sau eugenismul, 
termen derivat din grecescul eughe-
nes - bine crescut, dintr-un soi/altoi 
sănătos) este astăzi un set de credin-
țe, practici și opinii medicale menite 
să îmbunătățească calitățile genetice 
ale unei populații/neam. Privită al-
tfel, și accentuându-se asupra mă-
surilor coercitive, discriminatorii, 
utilizate pentru selecția naturală a 
raselor, eugenia a devenit, o vreme 
chiar o știință interzisă, cu toate că, 
încă din 1937, profesorul american 
Friedrich Osborn a pledat pentru 
„Dezvoltarea unei filosofii eugenice” 
(în Revista Americană de Sociologie, 
iunie, 1937), pe care a încadrat-o în-
tr-o formă de filosofie socială, so-
luție nici azi pe deplin acceptată. 
Cu toate acestea, ideile eugenice 
au prosperat, nu atât în Germania 
nazistă, așa cum, voit, s-a lăsat să se 
înțeleagă, cât în S.U.A. și Marea Britanie, 
țări care, odată cu instituirea drepturilor 
omului, au renunțat la măsurile euge-

nice radicale, pledând pentru o eugenie 
negativă, menită să niveleze diferențele 
biogenetice și să creeze o rasă nouă, en-
dogonică.

Opiniile doctorului Iuliu Moldovan, 
promovate în Buletinul eugenic și bio-
politic, sunt, mai degrabă, un răspuns 
românesc la provocările bioetnicității, 
la discuția privind relația dintre știință 
și ideologie. Mișcarea eugenistă româ-
nească nu are niciuna din caracteristicile 
ideologice și rasiste de tip fascist, atât 
de blamate azi, fiind centrată, mai de-
grabă, pe raționalizarea procesului de 
guvernare, prin construcția eugenică a 
identității naționale. Eugenismul româ-
nesc este eminamente pozitiv, având ca 
obiectiv ameliorarea corpului social, ca 
o garanție a apărării intereselor statului. 
Printr-un program complex de educație 
sanitară și igienă, eugeniștii din școala 
doctorului Moldovan au contribuit la 
cunoașterea și ocrotirea familiei, condiție 
a valorificării potențialului bioereditar al 
națiunii noastre.

@ Marian Nencescu

Un răspuns românesc la provocările bioetnicității

Buletinul eugenic 
și biopolitic
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D
upă o întrerupere 
de mai bine de 9 
ani, Fes ti valul 
Naţ ional  de 

Muzică Ușoară Mamaia se 
pregătește să-și redeschidă 
porțile. O nouă ediție va 
avea loc în primăvara anului 

2020, în perioada 1-3 mai. 
Cel mai cunoscut și popular 
festival muzical românesc, 
lansat în 1963, revine în ac-
tualitate, având ca organiza-
tori Electrecord Production 
și Uniunea Zia riștilor 
Profesioniști din România.

Pe 15 octombrie, Uniu-
nea Ziariștilor Profesioniști 
din România a solicitat Con-
siliului Județean Constanța 
punerea la dispoziție cu titlu 
gratuit a unei suprafețe de 
2000 mp situată pe parcarea 
laterală a Pavilio nului Expo-
zițional și a suprafeței de 200 
mp în interiorul pavilionu-
lui, în perioada 1-3 mai 2020 
pentru desfășurarea Festi-
valului Național de Muzică 
Ușoară Mamaia 2020. Uni-
unea organizează festivalul 
în parteneriat cu Electrecord 
Production SRL. Pentru des-
fășurarea evenimentului, CJ 
va transmite dreptul de a fo-
losi marca „Festivalul Națio-
nal de Muzică Ușoară Ma-

maia”, aparținând CJ, către 
Uniunea Ziariștilor pentru 
promovarea și desfășurarea 
evenimentului. Proiectul a 
fost aprobat de consilierii 
județeni în ședința din 31 
octombrie.

O nouă ediție a festiva-
lului ar fi trebuit să aibă loc 
încă din toamana acestui 
an însă, din varii motive, 
evenimentul nu a mai fost 
organizat.

EDITORIAL

Festivalul Mamaia 2020. 
UZPR va primi dreptul 
de a folosi marca
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Presa imortalizată în piatră

O
ricât ar fi de greu de cre-
zut într-o lume care dă 
presei tot mai puțin cre-
dit, aceasta a avut cândva 

o „epocă de aur” și nu s-a rezumat la 
a fi influentă, ci a tras după ea ora-
șe întregi, pe care le-a schimbat, ca 
vector civilizator, transformându-le 
în ceea ce sunt și astăzi.

În a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, presa victoriană era un 
adevărat fenomen. Puternică, apri-
gă, influentă, informând și formând 
opinia publică, înflorea în toată Ma-
rea Britanie și în Europa. Marile zia-
re au început să-și edifice sedii im-
punătoare, trăgând după ele miezul 
spiritual al localităților și repozițio-
nându-le centrii de greutate. Cititul 
ziarelor era atât de important, încât 
cea mai impozantă sală a fiecărei li-
brării publice era special destinată 
acestei activități. Când lumea bună 

din orașul Preston decidea, în 1846, 
să deschidă un club exclusivist, în 
cea mai mare și mai frumoasă încă-
pere a clădirii se citea presa. 

Nici clasele mijlocii nu erau mai 
puțin interesate de informația ti-
părită. În 1851, un grup de cititori 
de ziare din Carlisle au înființat o 
primă sală de lecturare a presei, iar 
un deceniu mai târziu în localitate 
existau șase astfel de spații, cu pes-
te 1.000 de membri. Popularitatea 
uriașă a presei a influențat până și 
și pub-urile, care făceau profit dacă 
aveau un loc unde clienții să poată 
citi ziare. Iar proprietarii localurilor 
plăteau cititori experimentați care 
să pună în valoare, cu intonația 
potrivită, materialele de presă. În 
Liverpool încă mai poate fi văzută 
„camera știrilor” din taverna „Lion”.

Unul dintre primele sedii impo-
zante ale unui ziar a fost cel al „He-

reford Times”, o clădire elaborată, 
cu multe ornamente, cu o cupolă pe 
care era încrustat numele publicației. 
Aceleași elemente clasice au fost pre-
luate de „The Times” la Londra. „Era 
un limbaj architectonic pentru putere, 
bogăție, autoritate și bun gust”, expi-
că istoricul Carole O’Reilly. Din ora-
șe nu lipseau monumentele dedicate 
lui Gutemberg sau  Caxton,  tot ca o 
expresie a importanței și influenței 
presei în societate. 

Astăzi, jurnaliștii scriu prin ca-
fenele, redacțiile se deschid prin su-
permarketuri, iar rețelele sociale au 
transformat complet lumea presei. 
În 2018, „Bath Chronicle” s-a mutat 
din sediul său impresionant, central, 
în câteva săi de liceu, iar „Swindon 
Advertiser” s-a relocat la periferie. 
Presa s-a transformat, „epoca de 
aur” a trecut, dar moștenirea rămâ-
ne. „Imortalizată” în piatră. (R.I.)


