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Am scris lucrarea de faþã oarecum sub semnul urgenþei. De ani 
de zile, practic de când lucrez la Catedra de Jurnalism, am strâns 
materiale pentru ceea ce va fi, cândva, istoria învãþãmântului 
jurnalistic clujean. Peste cinci zeci sau peste o sutã de ani, lucrarea 
de faþã poate oferi cercetãtorului interesat un important material 
documentar.

Am fãcut, în paginile cãrþii, un scurt istoric al învãþãmântului 
jurnalistic clujean ºi al tradiþiilor pe care se bazeazã aceastã formã de 
învãþãmânt superior. Am reprodus actul de întemeiere a facultãþii, 
lista primelor serii de absolvenþi, activitatea ºtiinþificã a cadrelor 
didactice titulare, de la liniile românã, maghiarã ºi germanã, pentru a 
sublinia caracterul multicultural al Catedrei de Jurnalism (în consens 
cu al universitãþii noastre), prezent încã de la începutul acestei 
forme instituþionalizate de învãþamânt. Un alt capitol consemneazã 
principalele momente ºi evenimente ale catedrei (simpozioane, 
lansãri de cãrþi, conferinþe, întâlniri cu diverse personalitãþi din 
mass-media, participãri la conferinþe internaþionale etc.). În douã 
capitole am reluat interviurile realizate cu o parte dintre cei care 
ne-au vizitat facultatea ºi secþia – personalitãþi din þarã sau din 
strãinãtate.

Cuvânt de întâmpinareCuvânt de întâmpinare

Moto: „Cum o sã mã convingeþi cã ideile voastre sunt bune,
când mã faceþi sã sufãr atât de mult pentru ideile mele?”

(Din pledoaria unui scriitor român, condamnat, în 1945, 
pentru convingerile sale politice)
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Desigur, investigarea arhivei oficiale a Universitãþii ar putea 
pune în va loare planurile de învãtãmânt pentru fiecare an, lista 
completã a cadrelor didactice asociate etc. Se pot adăuga capitole 
noi, cum ar fi modul în care s-au reflectat în presã ºi în literatura de 
specialitate lucrãrile scrise de cadrele didactice titulare, volumele 
simpozioanelor naþionale, publicaþiile catedrei etc. 

Un imbold ºi un model pentru volumul de faþã mi-au fost 
douã lucrãri ale unor cadre didactice pe care le preþuiesc în mod 
deosebit: Prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Universitatea “ªtefan cel 
Mare” Suceava. File de istorie (1963-2003). Cuvânt înainte: rector, 
prof. univ. dr. ing. Emanuil N. Diaconescu, membru al Academiei 
Române, Editura Universitãþii, Suceava, 2003, ºi conf. univ. dr. 
Aurelia Lãpuºan, Reporter de serviciu. Universitatea “Ovidius” din 
Constanþa, Ovidius University Press, Constanþa, 2006. 

Prin articolele scrise, ºi eu sunt un fel de istoric ºi un reporter 
de serviciu al Catedrei de Jurnalism. 

Cele mai multe articole ºi interviuri din prezentul volum au 
apãrut mai întâi în paginile cotidianului Adevãrul de Cluj ºi ale 
sãptãmânalului de culturã Tribuna, publicaþii cãrora le mulþumesc 
pentru sprijinul acordat.

De altfel, cele douã publicaþii au fost, de-a lungul anilor, 
autentici „parteneri media”, cum se spune acum, în sensul cã ne-au 
publicat prompt materialele trimise, reflectând, de fiecare datã, 
cu obiectivitate ºi profesionalism, activi tãþile catedrei noastre. 
De aceea aº vrea sã aduc ºi aici mulþumiri ziaristei de excepþie, 
care este Doamna Michaela Bocu, redactorul paginii de culturã a 
Adevãrului de Cluj, cãreia scriitorii ºi artiºtii, oamenii de culturã 
clujeni îi datoreazã atât de mult, precum ºi colegului nostru, Ion 
Maxim Danciu, redactorul-ºef al revistei Tribuna.

Cele mai multe articole, ºtiri ºi interviuri poartã data ºi locul 
publicãrii (unele pãstrând ºi patina epocii, de pildã în ceea ce 
proveºte denumirea unor instituþii). 

Sincere mulþumiri studenþilor care m-au ajutat la redactarea 
acestei lucrari: Liliana Astãluº, Ioana Baboº, Ioana Constantinescu, 
Andrada Coos, Raluca Deac, Irina Gălăþean, Jakab Gabriel, Sergiu 
Penciu, Dona Săsărman, Olivia Tămaº. 
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Asist. univ. Könczey Elemér ºi Mihai Rad, masterand, au făcut 
afiºe ºi diplome pentru diferite ocazii.

Cele mai multe fotografii au fost realizate de cãtre asist. univ. 
drd. Andreea Mogoº. 

Le exprim, tuturor, gratitudinea mea.
Mulþumesc ºi doamnei Edith Fogarasi, pentru competenþa 

arătată în procesul de tehnoredactare ºi pentru răbdarea pe care a 
manifestat-o de-a lungul pregătirii cãrþii pentru tipar.

Mulţumesc în mod deosebit domnului Ionuţ Burcă, directorul 
Editurii Accent, care m-a determinat să dau o nouă înfăţişare cărţii 
mele, oferindu-mi soluţii tehnice nebănuite. 

Decanul facultăţii, conf. univ. dr. Cătălin Baba, a sprijinit imediat 
realizarea acestui proiect, fiind conştient de impactul pe care o 
asemenea lucrare îl va avea în mediul academic cu profil jurnalistic 
şi nu numai. 

Dacă este adevărată vorba că „orice-nceput se vrea fecund”, 
atunci trebuie să spun că volumul al II-lea din Învăţământul 
jurnalistic clujean se află deja în fază avansată de pregătire, ceea ce 
va constitui un stimulent pentru colegii mei de catedră, în sensul 
de a se implica în proiecte originale şi de valoare, care să se ridice 
la înălţimea tradiţiilor pe care le are în spate Catedra de Jurnalism 
de la Universitatea „Babeş-Bolyai”. 

În volumul următor vom reflecta în detaliu proiectele pe care în 
primul volum doar le-am enunţat, vom scrie despre învăţământul la 
distanţă, despre toate ideile şi iniţiativele care vor marca activitatrea 
noastră.

În volumul (volumele) care urmează vom publica nu numai lista 
absolvenţilor licenţiaţi, ci şi fotografiile acestora, astfel ca lucrarea să 
devină un prim document de referinţă în cariera acelora care vor ajunge 
personalităţi cunoscute în viaţa politică, socială, culturală sau mediatică 
din România. Am vrea ca prin aceste demersuri să păstrăm legătura 
cu absolvenţii noştri, care trebuie să fie mândri că au fost studenţi ai 
Secţiei de Jurnalism din cadrul Almei Mater Napocensis. 

Dacă timpul şi condiţiile ne vor permite, vom include în baza de 
date a catedrei toate ştirile şi articolele apărute în presa locală sau 
naţională, cu referire la activităţile organizate de noi. 
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În cadrul proiectului “Ziarişti clujeni în vizită la Catedra de 
Jurnalism”, vom întocmi portretele biografice ale invitaţilor noştri, ca 
un prim pas pentru realizarea unui al proiect îndrăzneţ al catedrei: 
Dicţionarul jurnaliştilor clujeni.

Dorind ca revista Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, seria 
Ephemerides, să publice studii exclusiv în limbi străine, ar urma 
ca revista Reporter şi volumele viitoare (din seria Învăţamântul 
jurnalistic clujean) să devină autentice anuare ale Catedrei de 
Jurnalism, actualizând astfel o frumoasă tradiţie a învăţamântului 
universitar românesc din perioada interbelică. 

Un asemenea deziderat va fi oarecum lesne de înfăptuit, după 
tipărirea, începând cu luna iulie 2006, a unui Newsletter al Catedrei 
de Jurnalism, care va fi un demers jurnalistic în premieră, catedra 
noastră fiind prima (şi deocamdată singura) catedră din cadrul 
Universităţii “Babeş-Bolyai”, care îşi propune realizarea unei 
asemenea publicaţii. 

Vom consemna, aşadar, tot ceea ce se va face pozitiv şi constructiv 
pentru şi la catedră, apreciind că sensul creaţiei umane este acela 
de a construi, dacă se poate “durabil şi esenţial”, cum spunea G. 
Călinescu. Nu va fi uşor să aplicăm această filosofie, fiindcă veacul 
în care trăim este, adesea, unul al demolărilor, al violenţei, al urii, al 
orgoliilor exacerbate. Vocile care proclamă asemenea principii vor 
fi cu desăvârşire ignorate, după principiul biblic “Iartă-i, Doamne, 
că nu ştiu ce fac!”.

*
Trebuie sã spun cã am scris cartea de faþã cu respect pentru 

adevãr, cu dragoste pentru instituþia în care lucrez. Dacã ea îi va 
dezamãgi pe unii cititori, vina este exclusiv a autorului, care se pune, 
totuºi, sub umbrela unor vorbe scoase din Pravila lui Vasile Lupu: 
“Sã nu se uite cã au scris mânã de lut, supusã greºelii!”

Cluj-Napoca, iunie 2006
      ILIE RAD
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1. Preliminarii1. Preliminarii

În 1928, când se împlineau zece ani de la unirea Basarabiei cu 
România, un grup de istorici au alcãtuit un volum în care au prezentat 
realizãrile care s-au obþinut în acest interval, în provincia integratã 
României. În prefaþa volumului, ei arãtau cã zece ani înseamnã 
enorm de puþin pe scara istoriei, dar mult în viaþa unei instituþii. 
Mi-am amintit de acest caz în toamna anului 2004, când Secþia de 
Jurnalism a Universitãþii clujene a împli nit zece ani! Puþin pe scara 
istoriei, mult în viaþa instituþiei!

E important oare sã scriem istoria unei instituþii care a împlinit 
doar zece ani? Ca istoric literar rãspund numaidecât afirmativ. La 
fel ca ºi în cazul monografiilor scriitorilor, nu trebuie sã lãsãm ca 
scriitorii sã moarã pentru a scrie monografii ale vieþilor ºi operelor 
acestora. Am mai spus ºi cu altã ocazie cã multe documente se pot 
pierde sau chiar distruge de-a lungul anilor. Or, prelucrate la timp, 
intrate în circuitul ºtiinþific, pot rãmâne definitiv în zestrea unei 
culturi. Într-un mai vechi articol din revista “22” (nr. 26, 1-7 iulie 
1997), Dan C. Mihãilescu propunea “un deceniu al factologiei în 
lumea noastrã culturalã. Al rãcelii constructive în locul nimicniciei 
febrile, dar talentate. Al acumulãrilor pozitive, al pragmatismului ºi 
strictei referenþialitãþi. Zece ani în care toate instituþiile de culturã 
sã fie obligate sã-ºi redacteze marile ºi micile instrumente de lucru, 

I. Învăţământul jurnalistic clujeanI. Învăţământul jurnalistic clujean
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istoria Academiei ºi a universitãþilor româneºti (subl. I. Rad), istoria 
radiodifuziunii, dicþionarul baroului românesc, istoria institutelor 
de cercetare, a uniunilor de creaþie, o istorie serioasã a ziaristicii, 
dicþionare de istorici, geografi, actori, regizori, muzicieni, o colecþie 
editorialã cu toate cãrþile dedicate Bucureºtilor, o enciclopedie a 
teatrului…, mã rog, fiecare e liber sã adauge alte ºi alte exemple” 
(Mihãilescu, 2003, p. 1). Iatã, aºadar, argumentele care ne-au 
determinat sã elaborãm lucrarea de faþã.

2. Pe urmele tradiţiei 2. Pe urmele tradiţiei 

2.1. Primul fotoreporter de rãzboi din lume a fost un clujean. 
Mergând pe urmele tradiþiei, constatãm cu plãcere ºi surprindere cã 
primul fotoreporter de rãzboi din lume a fost un clujean. Este vorba 
despre Carol Popp de Szathmary, pictor ºi fotograf român, nãscut 

la Cluj, în anul 1821. El a de ve nit 
celebru în lume prin  fotografiile 
realizate în timpul rãzboiului 
Crimeii, din 1853-1856, fotografii 
care i-au consacrat prioritatea de 
care vorbeam. 

Carol I, pe frontul anitotoman, la 
Poradim, în 1877 (fotografie de 
Carol Popp de Szathmary, Biblioteca 
Academiei, Cabinetul de Stampe).

2.2. “O catedrã pentru gazetãrie”. Ideea înfiinþãrii unei ºcoli de 
ziaristicã este foarte veche în Transilvania. Ea vine pe fodul unor 
experienþe strãi ne, salutate ca atare de presa timpului. Astfel, de 
exemplu, la sfârºitul secolului al XIX-lea, mai precis în anul 1899, 
în articolul ªcoalã de ziariºti din Gazeta de Transil va nia (anul LX, 
nr. 127, 11 (23) iunie 1899, p. 3), un redactor al gazetei lui Bariþ îºi 
exprima entuziasmul faþã de înfiinþarea, la Colege Libre des Sciences 
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Sociales din Paris, a unei ºcoli pentru gazetãrie, avându-l ca fondator 
pe Albert Bataille. Amintita ºcoalã urma sã cuprindã:
“I. Curs redacþional (profesor Henry Fouquier, ziarist). 1. Rolul 

presei în prezent. Viitorul ei. Munca ei. Datoria ei. 2. Aptitudinea 
ºi pregãtirea pentru ziaristicã. 3. Cunoºtinþele generale necesare 
ziaristului. 4. Curs tehnic. Întocmirea unui ziar, [a] unui articol 
de fond, a unei cronici, a unui ecou, a unei corespondenþe, a 
unei ºtiri teatrale, a unui articol literar, parlamentar, a gazetei 
tribunalelor. 5. Cunoºtinþe necesare colaboratorilor statornici 
sau ocazionali (raportagiu ºtiinþific, artistic, sportiv ºi de salon). 
6. Ra por tagiu. Cum devii raportor. Aptitudini fireºti. Însuºiri 
ce se pot contracta. Cunoºtinþi necesare. Meseria raportorului. 
Onoarea ziaristicã. Exemple ºi anecdote.

 Se cer de la elevii acestui curs compoziþiuni, lucrãri de redactare, 
rapor tagiu.

II. Istoria presei (profesor principal I. Cornéli, ziarist). Introducere 
în istoria presei. 2. Clasificarea cursului. 3. Biografia ziariºtilor 
celebri. 4. Monografiile ziariºtilor celebri. O serie de conferinþe 
se va adãuga acestui curs.

III. Justiþiabilitatea presei (profesor Cruppi, deputat). 1. Dezvoltarea 
istoricã în Francia. 2. Legislaþia comparatã. 3. Dreptul presei în 
Anglia. 4. Legea din 29 iulie 1881. 5. Planuri ºi reforme.

IV. Istoria contemporanã din punct de vedere ziaristic (profesor 
Seignobos, profesor universitar). Viaþa politicã socialã în strã-
inãtate. Constituþiunile ºi guvernele diferitelor þãri ºi situaþiunile 
lor. Terminologia politicã în diferitele þãri ci vi liza te.

V. Cursuri practice. Tiparul, compoziþia, zaþul, vizite ºi lucrãri în 
localul ziarului Figaro.”

Cunoscutul ziarist ºi om politic Valeriu Braniºte, care ºi-a 
petrecut mai bine de un an în închisoarea de la Seghedin, pentru 
delicte de presã, scria cândva, cu deplin temei: “În ªviþera ºi peste 
tot în Apus s-au introdus la unele universitãþi ºi câte o catedrã 
pentru gazetãrie (subl. I. Rad). De vom ajunge ºi noi sã dispuneam 
vreodatã de o asemenea catedrã, la tot cazul va trebui, pe lângã 
aceastã catedrã, sã înfiinþãm ºi un «seminar de temniþãrie», având 
sã urmeze la acest seminar nu numai candidatul gazetar, ci peste 
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tot cei ce voim sã ieie parte la politica militantã” (Popa, 2003, p. 10). 
Un alt ardelean, Onisifor Ghibu, scria ºi el: “Recomandaþia ce mi 
se fãcuse la Bucureºti – de a urmãri, în strãinãtate, chipul în care 
presa de acolo înregis treazã ºi comenteazã «cauza româneascã» – m-a 
îndemnat sã mã opresc câteva zile în Elveþia, spre a lua contact cu 
specialiºtii în noua ºtiinþã a ziaristicii, pentru care, la Universitatea 
din Zürich, se înfiinþase, cu câþiva ani în urmã, o catedrã (subl. I. 
Rad) – (Ghibu, 1981, p. 169).

Aceastã ºcoalã pentru gazetãrie se justifica în Transilvania, 
aºadar, prin imperativul ca viitorii jurnaliºti sã fie bine pregãtiþi 
din punct de vedere juridic ºi politic, pentru a putea apãra interesele 
cititorilor pentru care scriau. În al doilea rând, ea se încadra firesc 
în continuarea unei tradiþii ilustre în domeniul presei scrise. Nu 
întâmplãtor, toþi cei care s-au ocupat de istoria ziaristicii transilvãnene 
au subliniat meritele incontestabile ale acesteia. “Istoria ziaristicii 
ardelene – scria Nicolae Iorga – este cea mai frumoasã paginã din 
istoria Ardealului de o sutã ºi mai bine de ani încoace. Filele ei 
cuprind gândirea ºi simþirea celor mai de seamã bãrbaþi pe care i-a 
dat între gul neam românesc în aceastã provincie” (Iorga, 1926, p. 3). 
Iar Ion Breazu scria: “Presa Transilvaniei a fost, timp de un secol, 
laboratorul uriaº al conºtiinþei naþionale” (Breazu, 1944, p. 114).

De reþinut cã vocabula catedrã nu trebuie înþeleasã în accepþiunea 
sa actualã – “unitate de bazã dintr-o instituþie de învãþãmânt superior, 
în cadrul cãreia se desfãºoarã activitatea didacticã, metodicã ºi de 
cercetare ºtiinþificã în domeniul uneia sau mai multor discipline” 
– , ci în aceea de curs de un semestru sau de douã semestre.

Împrejurãrile prielnice pentru o asemenea catedrã (curs) s-au ivit o 
datã cu înfiinþarea Universitãþii Daciei Superioare, în octombrie 1919, 
la cinci luni dupa preluarea universitãþii de la autoritãþile maghiare. 
Astfel, în Anuarul Universitãþii din Cluj, pe anii universitari 1919-
1920, 1920-1921, 1921-1922, 1922-1923, 1923-1924, 1924-1925, în 
programa Fa cul tãþii de Drept ºi ªtiinþe de Stat figura ºi o catedrã 
de jurnalisticã. Titularul acestei catedre era agregatul universitar 
Iorgu Radu (n. 7 decembrie 1886, doctor în drept la Berlin, specialist 
în drept internaþional, care a mai supli nit ºi un curs de drept civil 
român).
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Nu ºtim, din pãcate, care erau temele dezbãtute la acest curs, 
fiindcã în Anuarele Universitãþii, aferente anilor amintiþi, acest 
curs este unul dintre puþinele care nu are o prezentare succintã, 
cum se întâmplã în cazul celorlalte discipline. Reputatul profesor 
nonagenar, Tudor Drãganu, care i-a fost student lui Iorgu Radu, nu 
îºi aminteºte de o asemenea disciplinã.

2.3. Primul birou de presã din spaþiul transilvan. Puþinã lume 
ºtie cã, la Cluj, s-a constituit ºi a funcþionat efectiv primul birou 
de presã din spaþiul tran silvan, organizat cu prilejul procesului 
memorandiºtilor, din mai 1894 (informaþie pe care ne-a furni-
zat-o profesorul bucureºtean Marian Petcu). Cum se cunoaºte, în 
primãvara anului 1894 are loc, la Cluj, în clãdirea care gãzduieºte 
acum Muzeul Etnografic al Transilvaniei, procesul politic intentat 
de cãtre guvernul maghiar “memorandiºtilor”, proces în urma cãruia 
14 membri ai Comitetului Central al Partidului Naþional Român 
(printre care ºi fruntaºii dr. Ioan Raþiu – cel care a rostit atunci 
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Dovada existenþei, la Universitatea din Cluj, în anul universitar 1921-
1922, a unui curs de jurnalisticã, þinut de Iorgu Radu (Dupã Anuarul 
Universitãþii din Cluj, pe anul ºcolar 1921-22. Întocmit de prof. dr. 
D. Cãlugãreanu, rectorul anului. Cluj, 1923, p. 199).
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vorbele devenite celebre: “Existenþa unui popor nu se discutã, se 
afirmã!” – ºi dr. Vasile Lucaciu) sunt condamnaþi la închisoare. Dr. 
Cornel Diaconovici, la sugestia lui Onoriu Tilea, care era ginerele lui 
Ion Raþiu, elaboreazã “un plan detaliat pentru organizarea biroului 
de presã” (Braniºte, 2002, p. 127). Diaconovici voia chiar sã scoatã 
“un monitor separat al procesului, ce avea sã se tipãreascã zi de zi 
la Cluj, trimiþându-se abonaþilor tuturor ziarelor noastre; voia sã 
aboneze un fir telegrafic pe vreo câteva ore la zi, pentru informarea 
rapidã ºi corectã a strãinãtãþii; proiectase mai multe secþii pentru 
presa scrisã din regat, pentru cea germanã ºi cea maghiarã. Fãcuse 
propunerile concrete, având în vedere ºi oamenii, pe care sã-i 
încredinþeze cu conducerea diferitelor lucrãri. Voia sã angajeze 
stenografi profesionali maghiari ºi români. Era un elaborat de tot 
modern” (Braniºte, 2003, p. 127). Biroul de presã a fost amplasat la 
un etaj al Hotelului Biassini, de pe actuala stradã Avram Iancu, nr. 
20, hotel devenit celebru pentru cã aici au poposit poetul maghiar 
Petöfi Sándor, în octombrie 1842, dar ºi Nicolae Bãlcescu ºi George 
Bariþ, cu prilejul evenimentelor revoluþionare de la 1848. Director 
al biroului de presã a fost proclamat dr. Vasile Lucaciu, adjunct 
fiindu-i Septimiu Albini, aºadar doi acuzaþi în proces. Dar biroul era 
efectiv condus de cãtre Elie Dãianu ºi Valeriu Braniºte. Nu discutãm 
acum despre importanþa biroului de presã în timpul procesului 
memorandiºtilor (cei interesaþi pot consulta amintirile lui Valeriu 
Braniºte), ci despre prioritatea acestei idei, care a aparþi nut, iatã, 
Clujului!

În 1919, la puþin timp dupã întemeierea Universitãþii Daciei 
Superioare, Ion Vinea, cunoscutul poet ºi publicist, tipãrea 
în Adevãrul (an. XXXII, nr. 10929, 19 octombrie 1919, p. 1), 
articolul Catedra de gazetãrie, nereþi nut de realizatorii volumului 
V din seria de Opere1 a poetului, articol care meritã reprodus in 
extenso, chiar dacã el este împotriva învãþãmântului jurnalistic de 

1  Avem în vedere volumul lui Ion Vinea, Opere V. Publicisticã. Ediþie 
îngrijitã de Mircea Vaida ºi Gheorghe Sprinþeroiu. Studiu introductiv 
al volumului V de Mircea Vaida, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1978.
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tip academic (“Nimic mai inutil decât aceste înalte ºcoli”): “S-a 
înfiinþat la Universitatea din Cluj, ca o anexã a Facultãþii Juridice, 
o ºcoalã de gazetãrie. / Acolo se vor iniþia viitorii ziariºti în tainele 
meseriei lor complexe ºi istovitoare, de controlori mi gã loºi ai vieþii 
publice, de oameni þi nuþi sã exploreze întruna ziua de mâine, sã 
pândeascã noutatea, sã prindã ºi sã divulge secretele politicei, sã 
construiascã ori sã distrugã reputaþii, sã vulgarizeze idei, sã creeze 
opinii ºi curente, sã fie ca niºte antene aþinute, atente ºi simþitoare 
la cutreierul necontenit al vibraþiilor ce vin de pretutindeni. / Acolo 
se va cãpãta pergamentul oficial, pecetluit, care atestã cã eºti omul 
copt de a-þi asuma delegaþia nerostitã de a vorbi ºi întreba pentru 
public ºi de a lucra în numele lui. / Nimic mai inutil decât aceste 
înalte ºcoli, conducând la un meºteºug ce constã numai în credinþã 
cinstitã, temperament, talent ºi agerime; ºi care-ºi are atelierele ºi 
laboratoarele în chiar redacþii le ziarelor. Jurnalismul a rãmas meseria 
în care meritele profesionale biruie ºi se re veleazã de la sine – ºi e, 
poate, asta o compensaþie pentru misiunea jurnalistu lui de a semnala 
veºnic meritul ori pe ce tãrâm se iveºte. Universitãþile dau culturã 
ºi orice om cult are o pãrere ºi un stil. Dar universitãþile nu dau 

Cu ocazia Procesului memorandiºtilor (1894), Liga Culturalã Românã 
a organizat la Cluj primul Birou de presã din spaþiul transilvan.
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aptitudinile ce se cer în acea viaþã precipitatã, intensã ºi diversã, în 
care numai talentul ºi forþa, entuziasmul ºi inteligenþa se descurcã. 
Cultura se poate cãpãta în biblioteci ºi în orice universitate. Celelalte 
însuºiri sunt, din pãcate, inasimilabile. ªi este de accentuat faptul 
teribil cã gazetãria este singura profesiune în care nu-i îngãduit sã 
fii prost”.

Nu ºtim încã, în faza actualã a cercetãrilor, dacã, în perioada 
interbelicã ºi postbelicã, la Cluj au existat structuri academice de 
învãþãmânt jurnalistic. Excelenta monografie a lui Vasile Puºcaº 
(Universitate, societate, mo der nizare. Oraganizarea ºi activitatea 
ºtiinþificã a Universitãþii din Cluj (1919-1940). Prefaþã de prof. dr. 
Keith Hitchins. Ediþia a II-a, revizuitã ºi adãugitã, Editura Eikon, 
Cluj-Napoca, 2003) nu face nici o menþiune în acest sens. Profesorul 
Marian Petcu susþine cã, în 1974, “la Universitãþile din Cluj ºi 
Iaºi, în cadrul facultãþilor de filologie, încep cursuri de ziaristi cã” 
(Petcu, 2004, p. 228). Din declaraþiile unor cadre didactice clujene, 
re zultã cã e vorba doar de niºte cursuri “de reciclare”, la care au 
participat unii ziariºti, care nu aveau nimic de a face cu învãþãmântul 
instituþionalizat. 

“Catedra pentru gazetãrie”, imaginatã de Valeriu Braniºte, nu s-a 
putut reali za, în mediul academic, în timpul regimului comunist. Aºa 
cum se ºtie, în perioada regimului comunist, pregãtirea jurnaliºtilor 
avea loc în cadrul Academiei “ªtefan Gheorghiu” din Bucureºti, iar 
pe plan local, se fãceau cursuri de perfecþionare, pe lângã facultãþile 
de filologie sau de ºtiinþe sociale. Nu avem, din pãcate, o istorie 
a învãþãmântului jurnalistic românesc. Dintr-o lucrare de licenþã, 
semnatã de Irina Avram (Istoria învãþãmântului jurnalistic universitar 
din România: sistemul public), susþinutã în 1977, la Facultatea de 
Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii din Bucureºti, aflãm cã, între 
1956 ºi 1959, pe lângã Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Filosofie a 
Universitãþii din Bucureºti, a existat o secþie de ziaristicã, iar între 
1961 ºi 1966, aceasta a funcþionat în cadrul Facultãþii de Filologie. 
Începând din anul 1971, Academia “ªtefan Gheorghiu”, care pregãtea 
activiºtii regimului comunist, a inclus ºi o facultate de profil, “care 
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pregãtea în structurile proprii potenþiali ziariºti, printr-un program ce 
amesteca instrucþia ideologicã ºi un minimum de formare filologicã 
ºi de transmitere a unor deprinderi profesionale elementare” (apud 
Coman, 2003, p. 123). Fãrã a nega faptul cã pe bãncile ei s-au format 
ºi ziariºti excelenþi, trebuie admisã ºi opinia cã aceasta era “amarnic 
controlatã ºi dirijatã de ideologii Partidului Comunist, care nu 
primeau în sânul lor decât elemente bine verificate” (Popa & Taºcu, 
2003, p. 5). De altfel, analiza curriculei din anii 1971-1989, fãcutã 
de Irina Avram în lucrarea citatã, aratã preponderenþa cursu ri lor 
cu un pronunþat caracter ideologic: “Funcþiile presei în societatea 
socialis tã”, “Construcþie de partid”, “Socialism ºtiinþific”, “Miºcarea 
comunistã ºi muncitoreascã internaþionalã”, “ªtiinþa conducerii 
societãþii socialiste”, “Probleme fundamentale ale istoriei patriei”, 
“Istoria miºcãrii muncitoreºti din România ºi a PCR”, “Teoria ºi 
practica vieþii de partid”, acestea reprezentând circa 80% din totalul 
disciplinelor predate (apud Coman, 2003, p. 123). Între clujenii care 
au frecventat aceastã ºcoalã îi amintim pe Ion Arcaº, Ioan Goia, 
Iulian Patca º.a., toþi devenind ulterior ziariºti consacraþi.

3. Realităţi contemporane3. Realităţi contemporane

Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, în cadrul cãreia 
funcþioneazã ºi Secþia de Jurnalism, este una dintre cele mai tinere 
facultãþi ale Universitãþii “Babeº-Bolyai”. În 1992 a fost creat un 
departament de ºtiinþe politice, primul departament cu acest profil din 
România. În urmãtorii trei ani, din 1992 pânã în 1995, departamentul 
a funcþionat în cadrul Facultãþii de Istorie ºi Filosofie, fiind coordonat 
ºi administrat de catedra mare de Isto rie Contemporanã ºi ªtiinþe 
Politice. În vara anului 1995, în urma unui memoriu adresat de un 
grup de profesori ºi studenþi Senatului Universitãþii “Babeº-Bolyai”, 
a fost creatã o nouã facultate – a optsprezecea din Universitate – 
denumitã Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, cu cele trei 
secþii: ºtiinþe politice, administraþie publicã ºi jurnalisticã (recent, 
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a impus termenul de “jurnalism” 
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în locul celui tradiþio nal: jurnalisticã). În 2000, celor trei secþii li 
s-a mai alãturat una: comunica re socialã ºi relaþii publice. În ciuda 
unor profile diferite, cele patru secþii au multe lucruri comune, 
fiind legate, în primul rând, de vectorul comunicare, fie cã aceasta 
se face de la tribuna politicã, de la ghiºeul funcþionarului public, de 
la microfonul radio sau prin intermediul presei scrise.

Încã de la început, liniei române i s-a adãugat linia de studiu 
în limba maghiarã, iar din anul 1997 ºi linia de studiu în limba 
germanã, ceea ce denotã caracterul cu adevãrat multicultural al 
Universitãþii “Babeº-Bolyai”. Între cele trei linii de studiu existã o 
colaborare excelentã, concretizatã în acþiuni, publicaþii, proiecte 
ºtiinþifice ºi culturale comune, fiind un exemplu de toleranþã ºi 
respect reciproc, lucru remarcat de cãtre toate delegaþiile care ne 
viziteazã facultatea ºi secþia.

Primul sediu al Secþiei de Jurnalism, ca ºi al întregii facultãþi 
de altfel, a fost alocat în clãdirea Echinox, numitã aºa dupã revista 
omonimã, care, în aceastã toamnã, a împlinit 35 de ani de existenþã. 

Primul sediu al Secþiei de Jurnalism a fost în Clãdirea Echinox, cu 
frumoasele arcade gotice. În fotografie: Ilie Rad, Vasile Boari (decanul 
facultãþii), Henry Steck (SUA), Irina Kantor ºi Cãtãlin Baba.
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Vechea clãdire Echinox, situatã în vecinãtatea fostului ºi celebrului 
Liceu al Piariºtilor din Cluj (actualmente Liceul “Bathory”, cu 
predare exclusiv în limba maghiarã), îmbinã astfel noul cu 
vechiul, arcadele gotice cu mobilierul modern. Încã de la început, 
facultatea s-a aflat într-o permanentã crizã de spaþiu. Am recurs la 
instituþii ºcolare din învãþãmântul preuniversitar, care ne-au pus la 
dispoziþie, uneori gratuit, sãli de clasã, cu un elan specific primilor 
ani postrevoluþionari. Amintim aici numele instituþiilor care ne-au 
ajutat: Liceul Teoretic “Emil Racoviþã”, Liceul Teoretic “Gheorghe 
ªincai”, Liceul “Bathory”, Liceul Teoretic “George Coºbuc”, Grupul 
ªcolar “Traian Vuia” (actualmente Colegiul Tehnic “Anghel 
Saligny”), Liceul Teoretic Nr. 5 (actualmente Liceul Terapia). Aºa 
cum era de aºteptat, într-un timp foarte scurt, clãdirea nu mai fãcea 
faþã procesului de învãþãmânt. În toamna anului 2002, Universitatea 
a achizitio nat pentru facultatea noastrã clãdirea fostului Centru 
de Librãrii Cluj (si tuatã pe str. General Traian Moºoiu), pe care a 
amenajat-o ºi a recondiþio nat-o la standarde europene.

La festivitatea de inaugurare a sediului facultaþii, de pe str. G-ral Traian 
Moºoiu, nr. 71. De la stânga la dreapta: Cãtãlin Baba, Petre Friciu 
(directorul general al Universitaþii), Andrei Marga ºi Vasile Boari. 
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Desigur, cadrul în care a evoluat învãþãmântul jurnalistic 
clujean este cadrul general al învãþãmântului superior românesc. 
Iatã, bunãoarã, cum caracteri zeazã învãþãmântul superior românesc 
rectorul Universitãtii din Bucureºti ºi preºedintele Consiliului 
Naþional de Evaluare si Acreditare Academicã, prof. Ioan Mihãilescu: 
“Între 5 ºi 10 la sutã din totalul studenþilor sunt cu adevãrat 
performanþi, iar alþi 5-10 la sutã sunt studenþi motivaþi. Marea masã 
a studenþilor sunt slabi, iar procentul lor este în creºtere, din cauza 
generalizãrii învãþãmântului superior de masã. […] Totuºi, ceea ce 
ne deosebeºte de alte þãri cu tradiþie în învãþãmânt este cã, la noi, 
cine intrã la facultate este aproape sigur cã o ºi terminã. Am preluat 
numai mecanismele de acces liber, dar nu ºi pe cele de filtrare a 
studenþilor. Studenþii cu taxã din învãþãmântul privat ºi cel de stat 
sunt trecuþi la examene pentru cã plãtesc taxe, iar universitãþile 
nu îºi permit sã-i piardã. Cei de la învãþãmântul de stat sunt ºi ei 
trecuþi, pentru cã finanþarea de la buget vine în funcþie de numãrul 
de studenþi ºi nici pe ei universitãþile nu îºi permit sã îi piardã. 
Astfel, noi ne facem cã-i ºcolarizãm ºi le oferim niºte cartoane fãrã 
acoperire. Vom întâmpina mari dificultãþi la integrarea în UE, pentru 
cã ei vor merge în Europa ºi nu îºi vor putea exercita profesia care 
figureazã pe diplomã. […] O soluþie ar fi organizarea examenului de 
licenþã la nivel naþional, cu subiecte unice, pe domenii de activitate 
ºi cu profesori din afara facultãþii respective” […]; “studenþii vin la 
licenþã cu lucrãri trans mise de la o generaþie la alta. Este vorba de 
dezinteresul unor profesori. Dacã s-ar deranja mãcar sã le citeascã 
– nu cu atentie, doar sã le citeascã – ºi dacã ar fi adevãraþi specialiºti, 
ºi-ar da seama imediat cã sunt plagiate. Dar puþini profesori acordã 
timp monitorizãrii studenþilor care-ºi fac licenþa ºi tutorialul. 
Referatele sunt citite în diagonalã” (Mihãilescu, 2003, p. 25). O 
opinie asemãnãtoare are ºi Andrei Cornea: “Nivelul de culturã al 
studenþilor, competenþa lor, capacitatea lor de a utiliza inteligent ºi 
creativ ceea ce au învãþat stau, de foarte multe ori, sub orice criticã. 
[…] Foarte mulþi studenþi, chiar din anii mai mari, nu ºtiu sã facã 
o dizertaþie, sã scrie un referat, un articol, sã apere sau sã critice o 
tezã pusã în discuþie (dar nici destule cadre universitare nu stau 
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bine la acest capitol). Lucrãrile lor sunt adesea hilare, de multe ori 
impardonabil de naive ºi, în cel mai bun caz, insipide. Notele pe care 
le primesc sunt oricum bune sau satisfãcãtoare, diferen þiind puþin 
sau deloc între competenþe sau aptitudini foarte diferite, deoarece, 
în general, facultãþile nu vor sã piardã locuri adesea bine plãtite. 
Acolo unde la admitere concurenþa este mare, examenul a devenit 
adesea irelevant, iar unde concurenþa este micã, examenul a fost 
pur ºi simplu desfiinþat. Lucrãrile de diplomã tind sã fie mediocre 
în cel mai bun caz; problema este cã adesea sunt simple compilaþii 
copiate din diferite surse. Plagiatul este la modã printre studenþi, 
aºa cum este ºi printre miniºtri, iar titlurile universitare au încetat 
sã mai aibã semnificaþia pe care o meritã, din moment ce chiar 
preºedintele þãrii are cuvinte de laudã pentru un medic care ºi-a 
obþi nut titlul universitar în mod fraudulos.

Trebuie spus cã pentru acest declin nu poate fi acuzat numai 
ministerul sau guvernul, deºi acestea au rãspunderea lor. Autonomia 
universitarã face ca universitãþile ºi facultãþile sã împartã vina 
acestei glisãri spre mai rãu: dorinþa de a maximiza profiturile din 
taxe, un fel de adaptare falsã la aºa-numitele cerinþe ale pieþei 
muncii au contribuit în ultimii ani la abandonarea unor standarde 
mai înalte – la facultãþile ºi universitãþile unde ele existau –, sub 
motivul nemãrturisit cã «trebuie sã ne orientãm spre un în vã þãmânt 
pragmatic, adaptat actualelor nevoi»” (Cornea, 2003, p. 1).

Primul decan al facultãþii noastre a fost Vasile Puºcaº (1995-1996), 
devenit ulterior ministru negociator-ºef cu Uniunea Europeanã, 
cãruia i-a urmat profesorul Vasile Boari (1996-2002), apoi profesorul 
Cseke Péter, coordonatorul liniei maghiare de la Catedra de Jurnalism 
(2002-2004), urmat de conferenþiarul Cãtãlin Baba (din 2004). Primul 
ºef al Catedrei de Jur na listicã a fost Tudor Vlad (1995-2000), urmat 
de Doru Pop (2000-2001) ºi Ilie Rad (2001-2004; 2004-). Cancelarii 
facultãþii (funcþie cores punzând la alte universitãþi cu secretarul 
ºtiinþific): Ilie Rad (1995-2000) ºi Liviu Radu (2000-2004; 2004-).
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4. Admiterea la facultate4. Admiterea la facultate

În primii ani ai existenþei sale, admiterea la secþia de jurnalisticã 
a constat în trei probe: una de istorie (Probleme ale lumii 
contemporane), una de lite raturã (Expresivitate ºi creativitate în 
opera scriitorilor români) ºi o probã de gramaticã (morfologie, sintaxã 
etc.); la cele trei probe se adãuga ºi un test de limbã strãinã, pentru 
care se acorda calificativul admis/respins. Aceastã modalitate de 
examinare a avut câteva inconveniente: de exemplu, la proba de 
literaturã se dublau, practic, cerinþele de la bacalaureat, prin modul 
în care erau formulate subiectele (caracterizarea unui personaj, 
semnificaþia unui titlu etc.). La asemenea subiecte se putea stabili 
o grilã relativ exactã, care încerca sã elimine subiectivismul în 
notare. Realitatea a demonstrat însã cã unii candidaþi care treceau 
de aceastã probã puteau deveni studenþi foarte conºtiincioºi, dar 
erau lipsiþi de creativitate, adicã tocmai de elementul vizat de 
examinatori. Proba de gramaticã punea ºi ea accent pe anumite 
dificultãþi de sintaxã ºi morfologie. Cu trecerea anilor, nici aceastã 
probã nu a mai fost consideratã relevantã, fiindcã pentru un viitor 
jurnalist nu e important dacã un cuvânt, sã spunem, are valoare 
de element predicativ suplimentar sau de subiect. Important este 
pentru el cum se scrie sau cum se pronunþã cuvântul respectiv, ce 
proprietãþi stilistice poate avea etc.

Acest examen greoi, cu trei probe distincte, a devenit la un 
moment dat neatractiv, în comparaþie cu celelalte secþii ale facultãþii 
noastre. Un alt inconvenient l-a constituit faptul cã, fiind multe 
probe ºi mulþi candidaþi, în comisia de corectare participa un numar 
mare de cadre didactice (inclusiv din învãþãmântul preuniversitar), 
cu toate consecinþele care decurgeau de aici.

Un moment important în evoluþia modalitãþii de examinare l-a 
reprezentat anul 1997, când la conducerea Ministerului Educaþiei 
Naþionale a ajuns profesorul Andrei Marga. Voind sã dea examenului 
de Bacalaureat o relevanþã naþionalã ºi pentru a submina industria 
meditaþiilor pentru facultate, noua conducere a ministerului a lansat 
ideea accederii la facultate doar pe baza examenului de bacalaureat. 
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În ciuda contestãrii imediate a acestei idei (mai ales de anumite 
cadre didactice din învãþãmântul liceal, dar nu numai), unele 
facultãþi au fost receptive la aceastã soluþie. Într-un an, Secþia de 
ªtiinþe Politice a avut ca admiºi pe locurile bugetate numai studenþi 
cu media 10 la bacalaureat. Dupã primele semestre ºi-au dat seama 
de nivelul extrem de diferit al studenþilor astfel selectaþi. La Secþia 
de Jurnalisticã s-a folosit o soluþie de compromis: proba de admitere 
se cumula cu media de la ba ca laureat, aceasta având o pondere 
variabilã în nota finalã.

Începând cu admiterea din anul 2001, secþia a renunþat la 
examinatorii de la alte facultãþi (Litere, Istorie) pentru evaluarea 
candidaþilor proprii. Nu era o chestiune de orgoliu, ci rezultatul 
firesc al maturizãrii ºi închegãrii colectivului de cadre didactice de 
la noua catedrã, care ştiau cel mai bine ce trebuie sã cunoascã viitorii 
studenþi jurnaliºti. A rãmas proba numitã creativitate ºi vocabular, 
care s-a dovedit mult mai eficientã, dacã se ia în calcul calitatea 
studenþilor selectaþi prin aceastã probã.

La începutul anului 2005, Senatul Universitãþii “Babeº-Bolyai” 
a hotãrât ca, începând cu anul academic 2005-2006, sã nu se mai 
dea nici un exa men de admitere, candidaþii urmând sã fie înscriºi 
(pe locuri bugetate ºi cu taxã) pe baza mediei generale a celor patru 
ani de liceu ºi a mediei gene rale de la bacalaureat. Rămâne valabil 
principiul de la Junimea: „Intrã cine vrea ºi rãmâne cine poate!”.

5. Acreditarea5. Acreditarea

Ca toate instituþiile de învãþãmânt superior, ºi pentru Secþia de 
Jurnalism a fost nevoie de un proces de câþiva ani pentru obþinerea 
acreditãrii. Mai întâi, pe baza Hotãrârii Guvernului României 
privind structurile ºi specializãrile universitare acreditate sau 
autorizate sã funcþioneze provizoriu din instituþiile de învãþãmânt 
superior, nr. 410 din 25 aprilie 2002, publicatã în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, Nr. 313/13.V. 2002, hotãrâre semnatã de 
primul-ministru Adrian Nãstase ºi contrasemnatã de Ministrul 
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educaþiei ºi cercetãrii, Ecaterina Andronescu, de Ministrul muncii ºi 
solidaritãþii sociale, Marian Sârbu, ºi de Ministrul finanþelor publice, 
Mihai Nicolae Tãnãsescu, Secþia de Jurnalism, la fel ca celelalte 
trei secþii (Comunicare Socialã ºi Relaþii Publice, ªtiinþe Politice, 
Administraþie Publicã), a fost auto rizatã sã funcþioneze provizoriu. 
În acelaºi an apare Hotãrârea Guvernului României nr. 944 din 29 
august 2002, pentru modificarea Hotãrârii Gu ver nului nr. 410/2002 
privind structurile ºi specializãrile universitare acredi tate sau 
autorizate sã funcþioneze provizoriu din instituþiile de învãþãmânt 
superior, hotãrâre conform cãreia specializarea Jurnalism a devenit 
o specializare acreditatã. Hotãrârea este semnatã de primul-ministru 
Adrian Nãstase ºi contrasemnatã de Ecaterina Andronescu, Ministrul 
educaþiei ºi cercetãrii, ºi de Marian Sârbu, Ministrul muncii ºi 
protecþiei sociale. Aceastã Hotãrâre a fost publicatã în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, Nr. 675/11. IX. 2002. 

În fine, la 12 iunie 2003, apare Hotãrârea Guvernului României 
nr. 693 pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 
410/2002 privind structurile ºi specializãrile universitare acreditate 
sau autorizate sã funcþioneze provizoriu din instituþiile de învãþãmânt 
superior, hotãrâre publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, anul 171 (XV), nr. 466 din 30 iunie 2003, semnatã de primul-
ministru Adrian Nãstase ºi contrasemnatã de Ministrul educaþiei 
ºi cercetãrii, Ecaterina Andronescu, pentru Ministrul muncii ºi 
solidaritãþii sociale semnând Rãzvan Ionuþ Ciricã, secretar de stat, 
hotãrâre prin care este reconfirmat statutul Secþiei de Jurnalism, ºi 
anume de specializare acreditatã.

6. Personalul academic6. Personalul academic

O problemã cu care s-au confruntat cei care au creat noua facultate 
a fost lipsa cadrelor specializate. Aºa cum de ºtie, în perioada 
comunistã învãþãmântul jurnalistic era organizat sub egida fostei 
Academii “ªtefan Gheorghiu”, aflatã sub tutela Partidului Comunist. 
Când s-a pus problema alcãtuirii unui corp profesoral, s-a apelat la 
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oameni care lucrau în presã, dar care erau filologi, filosofi, sociologi 
etc. Cât timp secþia a funcþionat în cadrul Facultãþii de Istorie ºi 
Filosofie, în curricula acesteia erau mai multe disipline cu profil 
istoric sau sociologic. Odatã separatã ºi transformatã în facultate 
de sine stãtãtoare, secþia a început sã îºi caute individualitatea, 
încercând sã nu devinã “aripa” nici unei facultãþi (Istorie, Sociologie 
sau Litere). Nu a fost uºor. De la un singur cadru didactic titular 
(Tudor Vlad), secþia a ajuns sã aibã, în 2006, 14 cadre didactice 
titulare, de la preparatori la profesori. Politica de cadre a variat 
de-a lungul celor doisprezece ani, uneori fiind supusã unor factori 
conjuncturali (în primul rând presiunea factorului financiar). Pe 
mãsurã ce instituþia se consolida, ne-am dat seama cã trebuie 
recrutaþi oameni competitivi, dacã se poate tineri, absolvenþi chiar 
ai Secþiei de Jurnalism. Pe de altã parte, având în vedere cã purtãm 
marca universitãþii clujene, secþia nu se putea dispensa de potenþialul 
ºtiinþific ºi cultural al Clujului. Prin urmare, an de an au fost invitate 
sã þinã cursuri cadre didactice de mare prestigiu intelectual, membri 
ai Academiei Române (acad. Camil Mureºan, acad. Ioan-Aurel Pop), 
ambasadori (prof. Liviu Zãpârþan), membri în Parlamentul României 
(Emil Boc), miniºtri (Vasile Puºcaº, ministru delegat, negociator-ºef 
cu Uniunea Europeanã, sau Vasile Dâncu, ministrul informaþiilor 
pu blice) ori cadre care s-au remarcat prin contribuþii la dezvoltarea 
unor discipline ºtiinþifice: prof. univ. dr. G. Gruiþã, prof. univ. dr. 
Elena Dragoº, prof. univ. dr. G. G. Neamþu, prof. univ. dr. ªtefan 
Borbély, de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca; prof. univ. 
dr. Mircea Popa, Institutul de Ling vis ticã ºi Istorie Literarã “Sextil 
Puºcariu” din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Nicolae Bocºan, prof. 
univ. dr. Aurel Codoban, prof. univ. dr. Csucsuja István, prof. univ. 
dr. Toader Nicoarã, prof. univ. dr. Simona Nicoarã (Facultatea de 
Istorie ºi Filosofie), prof. univ. dr. Traian Rotariu, prof. univ. dr. Dan 
Chiribucã (Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã).

În ceea ce-i priveºte pe membrii titulari ai catedrei, aceºtia s-au 
reprofilat într-un timp foarte scurt, pentru a face faþã exigenþelor 
impuse de noua structurã academicã. Graþie unui generos program 
american, multe cadre didactice ale facultãþii ºi ale secþiei au fãcut 
stagii de perfecþionare la universitãþi celebre din Europa ºi Statele 



Învãþãmântul jurnalistic clujean 29

Unite, cum ar fi Manchaster Uni versity, Central Europen University, 
Syracuse University, State University of New York Albany sau 
Sta te University of New York College at Cortland, Universitatea 
Viadrina, aºa cum rezultã ºi din fiºele de dicþionar ale cadrelor 
didactice. Acuzaþia unora, anume cã membrii catedrei noastre ar fi 
doar teoreticieni, nu se adevereºte la o analizã mai atentã. Aºa cum 
rezultã din CV-urile publicate, aproape toþi membrii catedrei au 
lucrat în presã, au fondat publicaþii, au condus sau conduc diverse 
instituþii de presã.

Tot graþie programului american, facultatea noastrã a beneficiat 
de profesori consultanþi în probleme de curriculã, unii dintre ei 
susþinând cursuri ºi seminarii de-a lungul unor ani sau semestre: 
prof. Ronal King ºi prof. Paul Sum (Tulane University), prof. Jeffrey 
Mondak (University of Pittsburgh), prof. Peter Wagner (Germania), 
prof. André Miroir (Université Libre du Bruxelles), prof. Angela 
Maria Orlandi ºi prof. Chiatello Giuseppe (University of Genova), 
prof. Richard Hall (Indiana University), prof. David Ringsmuth 
(California State University), prof. Michael Cain (University of 
Mississippy), prof. Rita Moore (University of Maryland), prof. John 
Ryder, prof. Thomas Mwanika, prof. Henry Steck, prof. Coralee 
Burch (State University of New York College at Cortland). Graþie 
prezenþei acestor profesori, curricula facultãþii (a secþiei) a putut 
deveni compatibilã cu a altor facultãþi occidentale de profil.

7. Relaţiile cu instituţiile mediatice 7. Relaţiile cu instituţiile mediatice 
din Cluj-Napocadin Cluj-Napoca

O problemã delicatã au reprezentat-o relaþiile cu instituþiile mediatice 
din Cluj-Napoca. Noi am încercat sã atragem ºi profesioniºti din 
instituþiile media. Dacã în alte localitãþi care au facultãþi cu profil 
jurnalistic existã mari adversitãþi ºi animozitãþi între acestea 
ºi instituþiile de presã, noi am fost de pãrere cã numai printr-o 
strânsã colaborare putem reuºi. Problemele sunt sensibile ºi aici. 
Important este cã noi nu am avut ºi nu avem orgolii ºi cã am deschis 
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uºa colaborãrii ori cã rei persoane interesate care ne-a prezentat o 
ofertã de curs ºi un CV cores punzãtor. Din pãcate, am constatat 
cã, uneori, instituþiile de presã (unele dintre acestea) se rãzboiesc 
între ele pe seama Secþiei de Jurnalism, iar de cele mai multe ori 
ne ignorã. Situaþia este la fel pe plan naþional: “O altã dovadã a 
acestei idiosincrazii faþã de mediul universitar ºi ºtiinþific (din partea 
instituþiilor me dia tice, n. Ilie Rad) este faptul cã, în aceºti ani de la 
cãderea comunismului, membrii marcanþi ai corpului academic nu 
au fost invitaþi niciodatã, ca reprezentanþi ai mediului universitar, la 
reuniunile diferitelor asociaþii profesionale, nu au fost solici taþi de 
acestea sau de redacþii sã conferenþieze la diferite seminarii temati-
ce sau sã facã parte din grupurile de lucru care elaborau proiecte 
de co duri etice ori reglementãri profesionale ºi nici nu au fost 
incluºi în juriile care au acordat anual atât de numeroasele premii 
distribuite reprezentanþilor breslei de cãtre reprezentanþii breslei” 
(Coman, 2003, p. 158). Cu toate acestea, noi am întins tuturor o 
mânã generoasã, fiind convinºi cã jurnaliºtii din presã au o bogatã 
experienþã, care ar merita sa fie transmisã viitorilor colegi. Iatã de 
ce au susþinut ore la secþia noastrã nume cunoscute în mass-media 
clujeanã ºi nu numai: Florin Zaharescu ºi Cristian Zoicaº (Radio 
Cluj), Zorin Diaconescu, Ioan Muºlea, Dan Curean, Marian Gãbudean 
(TVR Cluj), Constantin Trofin (Antena 1 Bu cu reºti), Ruxandra Con  -
stan  tinescu ºi Sanda Man (Antena 1 Cluj), Radu Vida (Adevãrul de 
Cluj), Ciprian Rus (Monitorul de Cluj), Victor Cubleºan (Steaua), 
Tiberiu Criºan (CD Radio). 

Pentru disciplinele cu profil de publicitate, am apelat la directorii 
unor firme de profil (Mihaela Rus de la Vitrina Felix Media, Marius 
Aciu de la Advantage Media), iar la atelierele de expresie verbalã ºi 
non-verbalã au predat actriþe cunoscute la instituþiile teatrale din 
Cluj: Albert Júlia, actriþã la Teatrul de Stat Maghiar, Melania Ursu 
(Teatrul Naþional Cluj-Napoca). La alte discipline au fost invitaþi 
membri ai Uniunii Artiºtilor Plastici din România: Liviu Mocan ºi 
Manuela Botiº, nume cunoscute în sculptura, respectiv tapiseria 
din Cluj-Napoca ºi nu numai. 
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Secþia de jurnalisticã din Cluj a dorit, încã de la înfiinþare, 
aºa cum spuneam, sã aibã cele mai bune relaþii cu presa. Aceastã 
politicã, iniþiatã de Tudor Vlad, primul ºef al Catedrei de Jurnalisticã, 
a continuat ºi du pã plecarea lui Tudor Vlad în SUA, fiind chiar 
amplificatã. Din lista cadrelor didactice, listã tipãritã în lucrarea de 
faþã, se vede cã mulþi practicieni din mass-media au susþinut sau 
susþin cursuri, seminarii ºi ateliere la facultatea noastrã.

Peste tot în þarã existã, cum spuneam, un fel de “rãzboi” între 
practicienii din mass-media ºi facultãþile cu profil jurnalistic. 
Noi am întins tuturor o mânã generoasã, dar nu ni s-a rãspuns cu 
aceeaºi monedã. E aici nu o chestiune de mentalitate, cât mai ales de 
orgoliu. Ca sã fiu bine înþeles, am sã dau urmãtorul exemplu. Colegii 
noºtri de la Secþia de Administraþie Publicã organizeazã cursuri de 
perfecþionare pentru funcþionarii publici. De câteva ori pe semestru, 
curtea facultãþii se umple de maºini care de care mai luxoase: sunt 
ale unor prefecþi, primari, preºedinþi de consilii judeþene sau locale, 
consilieri, oameni ”grei” în judeþele respective, care, prin pixul pe 
care-l þin în mânã, vorba unui controversat om politic, pot decide 
soarta a mii de oameni. Ei bine, toþi aceºti înalþi funcþionari publici, 
unii ajunºi la vârsta de 60-65 de ani, se comportã cu mult respect 
faþã de mult mai tine rii lor profesori, uneori asistenþi sau preparatori. 
Tremurã înaintea exa me nelor, nu comenteaza exigenþele cursurilor 
etc. Mã întreb ce s-ar întâmpla dacã, prin absurd, toþi reprezentanþii 
din mass-media româneascã ar trebui sã urmeze, la facultaþile de 
profil, cursuri de perfecþionare! Ar fi un dezastru! Ei, practicienii 
(sau o parte dintre ei), se cred infailibili, oameni care nu mai au ce 
învãþa. Cunosc mulþi tineri care, dupã 2-3 articole publicate într-un 
ziar local, se cred deja celebri, privindu-i de sus pe profesorii care 
i-au iniþiat în culisele celei de-a patra puteri.

Am sã prezint, în continuare, câteva iniþiative pe care le-a avut 
Secþia de Jurnalisticã, pentru a-ºi îmbunãtãþi relaþiile cu presa.

Astfel, în ziua de 20 noiembrie 2001, ora 14,00, în Sala de Consiliu 
a noii clãdiri a Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative (str. 
G-ral Traian Moºoiu, nr. 71) a fost programatã, în premierã pentru 
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municipiul Cluj-Napoca, o întâlnire între toþi directorii instituþiilor 
de presã din Cluj-Napoca (studiouri de radio ºi televiziune, ziare 
locale ºi regionale, în limbile românã ºi maghiarã) ºi conducerea 
Catedrei de Jurnalisticã. Au fost invitaþi sã participe nu mai puþin 
de 25 de directori executivi, directori de programe, redactori-ºefi ai 
celor mai cunoscute instituþii mass-media din municipiul nostru.

Obiectivele acestei întâlniri au fost urmãtoarele: discuþii privind 
optimizarea curriculei Secþiei de Jurnalisticã, pentru a potenþa 
caracterul practic al cursu ri lor ºi seminariilor, prin care sã se 
grăbeascã procesul de integrare a tinerilor absolvenþi de jurnalisticã 
în instituþiile mass-media; organizarea în cele mai bune condiþii a 
practicii studenþilor în instituþiile mass-media; prezentarea ofertei de 
cursuri ºi seminarii a Secþiei de Jurnalisticã – e vor ba de activitãþile 
didactice care nu intrã în norma cadrelor didactice titulare ºi care 
vor fi atribuite, pe bazã de competiþie, unor profesioniºti din mass-
media; posibilitatea organizãrii unor concursuri de perfecþionare 
post universitarã, pentru cei care lucreazã în presã de mai mulþi 
ani; prezentarea noului sediu al facultãþii. Cu aceastã ocazie s-a 
lansat ºi numãrul 2/2001 al revistei Reporter (120 de pagini, formatul 
Stelei clujene), una dintre puþinele publicaþii de profil din România, 
tipãritã în limbile românã ºi englezã.

Aºa cum se poate bãnui, iniþiativa noastrã nu a avut ecoul scontat. 
Din cei 25 de invitaþi, au fost prezenþi vreo... 5 redactori, nicidecum 
persoane cu putere de decizie în instituþiile respective.

În al doilea rând, la simpozioanele naþionale iniþiate de catedra 
noastrã pânã în prezent, am organizat dezbateri tematice în plen: 
Învãþãmântul jurnalistic românesc. Prezent ºi perspective (17 
octombrie 2003), respectiv Jur na lismul românesc între teorie ºi 
practicã (21 octombrie 2004), la care au fost invitaþi sã participe 
jurnaliºti ºi manageri ai unor instituþii mass-media, reprezentanþi 
ai unor organizaþii ºi uniuni profesionale ale jurnaliºtilor. La toate 
aceste dezbateri, Catedra de Jurnalism a fost acuzatã cã nu oferã 
absolvenþilor pregãtirea corespunzãtoare, astfel cã, odatã ajunºi în 
instituþiile de presã, absolvenþii trebuie sã o ia de la zero, chipurile, 
cu pregãtirea profesionalã. E inutil sã mai lungim discuþia. Se ºtie 
cât de independente sunt cele mai multe instituþii media. Ajunºi 
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în unele redacþii, tinerii absolvenþi trebuie sã ”joace” dupã cum le 
”cântã” patronul, altfel riscã sã nu fie angajaþi sau, uneori, sa fie 
concediaþi. Clauza de conºtiinþa nu mai are nici o valoare? Iatã, ca 
argument, un fragment din articolul Jurnalistul român între presiune 
ºi obedienþã, publicat de George Onofrei în revista Timpul, nr 1/2005: 
„La 15 ani de la Revoluþie, cu mici excepþii, jurnalistul român nu 
pare sã alerge dupã o moralitate sãnãtoasã, atâta vreme cât veniturile 
sale sunt atât de mici... Din punct de vedere social, are de douã ori 
de suferit: pe lângã salariul mic, majoritatea banilor îi primeºte nu 
pe baza unui contract individual de muncã, ci în baza unui contract 
de drepturi de autor. Cine îl apãrã pe jurnalist? Doar societatea 
civilã, simþind cã vremurile în care cenzura atotstãpânitoare devine 
dominantã nu sunt departe, le-a luat apã ra rea. Este vorba despre 
Agenþia de Monitorizare a Presei sau APADOR-CH, în nici un caz 
Clubul Român de Presã, care are, mai degrabã, statutul unei asociaþii 
a patronilor de presã, nu a jurnaliºtilor”.

Aº mai adãuga încã un fapt. Toþi colegii catedrei sunt încurajaþi 
sã invite, la cursurile ºi seminariile lor, practicieni din mass-media. 
Interesant e faptul cã, dupã ce iau contact cu realizãrile din facultate, 
percepþia lor asupra Secþiei de Jurnalism se schimbã radical. Pot da 
mai multe exemple în acest sens. 

Iatã încã o pledoarie pentru nevoia pregãtirii academice a 
jurnaliºtilor, venitã din partea cunoscutului fotograf Emanuel 
Tânjalã. Într-o discuþie cu viitorii jurnaliºti de la secþia noastrã, 
el rãspundea astfel la întrebarea dacã, dupã unele opinii, „presa 
adevãratã nu se poate învãþa în ºcoalã, ci numai în practicã”:

„Poate fi un adevãr, dar tu, ca jurnalist, trebuie sã înveþi sã 
scrii corect româneºte, perfect gramatical, sã elimini din mintea ta 
orice fel de frazeologie murdarã, urâtã, sã vorbeºti o limbã românã 
frumoasã. Sigur, reportajul tu îl faci ºi, în timp, scriind, înveþi foarte 
mult. Dar asta nu înseamnã cã nu mai ai nevoie de ºcoa lã!”(Frânturi 
de discuþie cu Emanuel Tânjalã, fotograf de presã, în Carusel, an I, 
nr. 0, martie 2002).

Dincolo de aceste probleme, noi rãmânem deschiºi la colaborarea 
cu instituþiile de presã, fiind convinºi cã „numai împreunã putem 
reuºi”.
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8. Managementul catedrei8. Managementul catedrei

Conducerea unei instituþii, mai ales când aceasta se aflã la început, 
implicã mari cheltuieli de timp ºi de energie din partea celui care 
îºi asumã o funcþie de conducere, ca sã nu mai vorbim despre 
faptul cã, trebuind sã ia decizii, imaginea lui se deterioreazã, iar 
relaþiile sale cu unii colegi se pot tensiona. Dar cineva trebuie sã 
facã aceste sacrificii. Ar fi mult mai reconfortant pentru fiecare 
sã stea în bibliotecã ºi sã îºi scrie cãrþile ºi studiile, în timp ce 
alþii se uzeazã în probleme administrative ºi birocratice. Nu toþi 
sunt dispuºi la aºa ceva. Colectivul catedrei noastre este destul de 
eterogen ca vârstã, preocupãri, gusturi ºi mentalitãþi. Indiferent 
de aceste deosebiri, trebuie gãsite punctele de legãturã, care sã 
alcãtuiascã un modus vivendi cât de cât onorabil. Ceea ce nu este 
tocmai uºor de realizat. ªeful catedrei trebuie sã fie un om lipsit 
de orgolii ºi sã aibã tactul ºi rãbdarea lui Alexandru Rosetti, marele 
editor din perioada interbelicã, despre care G. Cãlinescu scria în 
celebra sa Istorie…: “Cu un zâmbet etern, circulând în toate medii-
le, de la Curte la cafenea, din cercul academic ºi politic în acela al 
tânãrului scriitor proletar, suportând cu delicateþã infinitã cele mai 
omeneºti insistenþe ºi stabilind o punte prudentã între adversarii 
literari, adunându-i laolaltã în aceleaºi colecþii, pãstrându-ºi cu 
fineþã libertatea ºi nerenunþând la producþia unora de dragul altora” 
(G. Cãlinescu, 1980, p. 832).

Se poate spune cã în Catedra de Jurnalism principiul democratic 
ºi transparenþa funcþioneazã cu adevãrat. Toate deciziile importante 
sunt dezbãtute mai întâi în catedrã (încadrarea cu profesori, scoaterea 
posturilor la concurs etc.). Între membrii catedrei existã relaþii de 
amiciþie, concretizate în acþiuni comune (excursii, sãrbãtorirea unor 
evenimente trãite de membrii catedrei). Reuniunile catedrei sunt, 
conform regulamentului, lunare. La aceste ºedinþe se dezbat problemele 
esenþiale ale catedrei ºi chestiuni curente. Iatã, spre exemplu, ce 
probleme au fost dezbãtute la catedrã, în anul academic 2002-2003:

– Octombrie – Mãsuri pentru pregãtirea ºi organizarea 
Simpozionului Internaþional de Jurnalism, cu tema Curente 
ºi tendinþe în junalismul contemporan.
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–  Noiembrie – Desfãºurarea practicii studenþilor. Mãsuri 
pentru eficientizarea acesteia.

–  Decembrie – Concluzii privind admiterea 2002. Mãsuri 
pentru optimizarea admiterii în 2003.

–   Ianuarie – Analiza activitãþii ºtiinþifice a cadrelor didactice. 
Fiecare cadru didactic va prezenta colegilor studiile ºi 
lucrãrile publicate în 2002.

–   Martie – Organizarea licenþei 2003. Precizãri legislative.
– Aprilie – Organizarea celei de-a cincea ediþii a sesiunii de 

comunicãri ºtiinþifice a studenþilor.
–   Mai – Aprobarea Planului de învãþãmânt ºi a Statelor de 

funcþiuni pentru anul academic 2003-2004.
–   Iunie – Organizarea sesiunii de examene. Prezentarea 

rezultatelor  eva luãrii cadrelor didactice de cãtre studenþi.

Fiecare ºedinþã are câte un raportor, care prezintã materialul de 
anali zã, precum ºi câteva propuneri de mãsuri pentru îmbunãtãþirea 
activitãþii din domeniul respectiv. ªedinþele au loc marþea, la aceeaºi 
orã. Nici un cadru didactic titular nu poate avea ore în intervalul 
14-18, pentru a da tuturor posibilitatea de a participa la luarea 
deciziilor.

O atenþie specialã a fost acordatã an de an deschiderii anului 
acade mic. Am dorit mereu ca studenþii sã simtã încã din prima zi 
cã ceva s-a schimbat în viaþa lor. Organizãm o deschidere festivã, 
unde un cadru didactic de prestigiu susþine o scurtã prelegere; se 
prezintã cadrele didactice, se înmâneazã carnetele de student, se 
dau explicaþii despre orar, contracte de studii etc. Fiecare an are 
un “decan de an”, un fel de diriginte din anii de liceu, de obicei un 
cadru didactic tânãr, care sã îi ajute pe studenþi la începutul vieþii lor 
universitare. Aceste momente sunt filmate pentru fonoteca de aur. 
Filmele vor fi proiectate la întâlnirile succesive de 10, 20 de ani de 
la absolvirea facultãþii. În ultimii ani, prelegerile inaugurale au fost 
susþinute de: acad. Camil Mureºan, prof. univ. dr. Liviu Zãpârþan, 
fost ambasador al României în Luxemburg, prof. univ. dr. G. Gruiþã. 
Ne-am fãcut un obi cei ca, la venirea studenþiilor în facultate, la 1 
octombrie, ei sã gãseascã orarul definitivat, cu menþionarea sãlii, a 
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cadrului didactic titular. Orele încep de a doua zi, chiar dacã unii 
studenþi, mai ales din ani terminali, îºi prelun gesc vacanþa. Dacã 
în salã sunt prezenþi minimum trei studenþi, cadrele didactice au 
obligaþia de a-ºi þine cursurile ºi seminarile.

Aceeaºi atenþie o acordam ºi festivitãþilor de sfârºit de an 
universitar, organizate împreuna cu celelalte secþii sau numai 
cu Secþia de Jurnalism, de obicei în Auditorium Maximum al 
Universitaþii noastre.

9. Studenţii9. Studenţii

Calitatea de student al Secþiei de Jurnalism se dobândeºte prin 
concurs. Bursele pentru primul semestru al anului I de studii se 
vor acorda în funcþie de media obþinutã la concursul de admitere. 
Candidaþii care sunt deja licenþiaþi ai altei facultãþi pot deveni 
studenþi ai Secþiei de Jurnalism, în limita locurilor disponibile, doar 
pe baza unui interviu.

La o festivitate de sfârºit de an: Vasile Boari, Ilie Rad, Vasile Dâncu, 
Ion Maxim Danciu.
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Examenele constituie forme obligatorii de verificare ºi evaluare a 
cu noº tin þelor studenþilor. Tematica disciplinei de examen ºi formele 
de examinare propriu-zise vor fi fãcute public prin prezentãrile de 
cursuri ºi seminarii (syllabus-uri), care se aflã, la 1 octombrie a 
fiecãriu an, depuse la biblioteca facul tãþii. De asemenea, la primul 
curs sau seminar, cadrele didactice au obli gaþia de a face cunoscute 
modalitãþile de examinare. Pentru motive temeinice, la cerere, 
examenele se pot susþine ºi în afara sesiunii prevãzute, cu aprobarea 
decanului ºi pe baza acor dului cadrului didactic titular. Examenul 
se desfãºoarã în prezenþa titularului de curs ºi a responsabilului 
de seminar. Condiþiile de prezenþã ºi cerinþele ºtiinþifice pentru 
cursuri ºi seminarii se stabilesc la începutul fiecãrui an academic, 
de cãtre titularul de curs ºi responsabilul de seminar, aducându-se 
la cunoºtinþa studenþilor. La Secþia de Jurnalism, cele ºase ateliere 
(Presã scrisã, Radio, TV, Graficã-design, Fotojurnalism ºi imagine, 
Expresie verbalã ºi nonverbalã) sunt obligatorii.

Datele de susþinere a examenelor în cele douã sesiuni se stabilesc 
de cãtre studenþi, cu acordul cadrului didactic titular.

Examenele restante se susþin în sesiunile stabilite de Consiliul 
profesoral al facultãþii. Studenþii pot susþine examene parþiale, cu 

La festivitatea de terminare a promoþiei 2005. Amfiteatrul facultăþii.
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acordul titularului de curs ºi seminar. Examenele pentru mãrire de 
note se vor programa în cadrul sesiunilor de restanþã, cu acordul 
cadrului didactic titular.

10. Condiţii de cazare şi burse10. Condiţii de cazare şi burse

Obþinerea unui loc în cãmin este condiþionatã de performanþele 
profesionale ºi de situaþia socialã. Criteriile sociale se stabilesc de 
cãtre Consiliul profesoral. Studenþii trebuie sã depunã o cerere prin 
care sã solicite loc în cã min. Nu se cazeazã studenþii cu domiciliu în 
Cluj-Napoca. Din pãcate, trebuie spus cã numãrul locurilor de cazare 
este mai mic decât numãrul studenþilor. De menþionat cã repartizarea 
locurilor în cãmin se face exclusiv de cãtre reprezentanþii studenþilor. 
Lista studenþilor care au obþinut un loc în cãmin se face publicã. 
Într-un termen stabilit, se pot depune contestaþii, iar dupã rezolvarea 
acestora, locurile în cãmin rãmân definitive, pentru anul academic 
în curs, indiferent de media obþinutã dupã prima sesiune. Începând 
cu anul academic 2005-2006, repartizarea locurilor bugetate se face 
în fiecare an, dupa sesiunea de examene, ceea ce reprezinta un factor 
stimulativ pentru studenþi.

11. Mobilităţi interne şi internaţionale11. Mobilităţi interne şi internaţionale

Acordarea mobilitãþilor interne ºi internaþionale se face numai pe 
bazã de competiþie. De exemplu, în cadrul Programelor Socrates, 
avem acorduri cu Universitatea din Nantes ºi cu Jopkins University, 
din Suedia. Pentru aceste stagii de pregãtire (de circa patru luni), 
studenþii se prezintã la o selecþie, în faþa unei comisii alcãtuite 
din cadre didactice ale facultãþii, în care trebuie sã îºi susþinã un 
proiect, sã poatã demonstra competenþele lingvistice necesare 
pentru þara unde pleacã. Alte criterii care pot fi luate în calcul sunt 
performanþele obþinute la învãþãturã sau în activitatea ºtiinþificã, 
aportul studentului în folosul comunitãþii academice etc. De 
menþionat cã, în cazul unui stagiu de mai multe luni la o universitate 
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partenerã, pe baza sistemului de credite transferabile, examenele 
susþinute la universitatea respectivã îi pot fi recunoscute integral 
sau numai parþial.

12. Oportunităţi de angajare12. Oportunităţi de angajare

Programa Secþiei de Jurnalism este proiectatã pentru a pregãti 
specialiºti în instituþiile mediatice din România: presã scrisã, radio, 
televiziune, agenþii de presã etc. Iniþial, programa de învãþãmânt a 
fost alcãtuitã în conformitate cu Charta Universitãþii “Babeº-Bolyai”. 
Neavând, aºa cum am spus, o tradiþie în domeniu, de mare folos 
ne-au fost specialiºtii americani, care au vizitat secþia ºi facultatea 
noastrã, în cadrul Programului de Dezvoltare a Programei de Studii 
Sociale, sponsorizat de USIA ºi administrat de IREX/ACLS.

Studenþii noºtri fac practicã la instituþiile de presã centrale ºi 
locale, urmând ca, la absolvire, sã poatã profesa meseria pentru 
care s-au pregãtit. În primii ani, când numãrul absolvenþiilor de 
jurnalism era relativ mic (40 de studenþi pe an), rata de angajare 
a studenþilor în instituþiile mediatice era de circa 50%. Pe mãsura 
trecerii anilor, o datã cu diversificarea ofertei de studii, a creºterii 
numãrului de facultãþi cu profil jurnalistic, ca ºi a numãrului de 
studenþi la jurnalism (în anul academic 2004-2005, de pildã avem 
înscriºi peste 600 de studenþi), a masificãrii învãþãmântului superior, 
dupã introducerea studiilor cu taxã ºi la învãþãmântul de stat, ca 
urmare apoi a saturaþiei pieþei, procentul de angajare a studenþilor 
este mai mic.

Cu toate acestea, an de an, cei mai buni absolvenþi îºi gãsesc loc 
în diverse instituþii media. Practic, nu existã instituþie mediaticã din 
Cluj-Napoca la care sã nu fie angajat cel puþin un student, absolvent 
al facultãþii noastre. Alþii sunt angajaþi chiar la instituþii centrale: 
Mara Irimia, prezentatoare de ºtiri la Realitatea TV; Ciprian Rus, 
redactor-ºef adjunct la Monitorul de Cluj, Raluca Criºan, redactor 
la Ziarul clujeanului; Andreea Leonid, Cristina ªimonfi, Andrei 
Aroneþ, Radio Cluj; Ioana Dohotaru, TVR Cluj; Dumitriþa Gliga, 
director la Flashdance (Reghin).



Ilie RAD40

13. Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice13. Activitatea ştiinţifică a cadrelor didactice

Un cadru didactic universitar este ab initio ºi un om de ºtiinþã. 
Activitatea ºtiin þi ficã este principalul indicator de performanþã, 
atunci când se pune problema avansãrii în ierarhia didacticã. 
Conducerea catedrei acordã o mare importanþã acestei componente 
universitare. În fiecare an, în luna ianua rie, ºedinþa de catedrã este 
consacratã activitãþii ºtiinþifice a catedrei. Se ana lizeazã proiectele 
individuale ºi cele colective. Am fixat chiar o normã: fiecare cadru 
didactic sã publice, într-un an academic, cel puþin douã studii ºi 
trei recenzii la cãrþi din specialitatea fiecãruia. Interesul întâlnirilor 
de catedrã consacrate activitãþii ºtiinþifice este cã fiecare cadru 
didactic îºi adu ce cãrþile publicate sau revistele la care a colaborat 
în ultimul an, ceea ce reprezintã o bunã cunoaºtere între colegi. Pe 
viitor ne propunem ca la ºedinþele de catedrã sã se prezinte o scurtã 
comunicare ºtiin þi ficã, urmatã de discuþii. S-ar perpetua astfel o 
tradiþie existentã cândva la cele mai vechi facul tãþi umaniste din 
Cluj: litere, istorie etc. O altã idee pe care încercãm sã o punem în 
practicã este obligaþia cadrelor didactice de a-ºi tipãri cursul þinut 
cel puþin trei ani consecutivi.

O excelentã ocazie de confruntãri ºtiinþifice o reprezintã 
simpozioanele in ter naþionale de jurnalism, pe care le organizãm 
an de an. Prima manifestare de acest gen a avut loc în anul 1999. 
S-a organizat atunci o confe rinþã internaþionalã pe probleme de 
copyright, în colaborare cu o universitate americanã, acþiunea fiind 
coordonatã de ºeful catedrei de atunci, Tudor Vlad.

Începând cu anul 2002, aceste conferinþe anuale au devenit tot 
mai consistente ºi mai recunoscute în mediile academice. Astfel, în 
anul 2002, am organizat simpozionul cu tema Curente ºi tendinþe în 
jurnalismul contemporan, la care au participat cadre didactice de 
specialitate din România (facultãþi cu profil jurnalistic din Bucureºti, 
Sibiu, Timiºoara, Constanþa, Oradea), precum ºi din Germania, 
Italia, Noua Zeelandã. Lucrãrile prezentate la acest simpozion au 
fost publicate într-un volum cu titlu omonim, la Editura Limes din 
Cluj-Napoca. În 2003, noua ediþie a simpozionului a avut tema 
Schimbãrile din Europa, schimbãrile din mass-media, la care au 
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Revista de specialitate a Catedrei: Ephemerides
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O revistã deschisã deopotrivã profesorilor ºi studenþilor
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participat un numãr mare de cadre didactice ºi specialiºti de la 
mai multe facul tãþi cu profil jurnalistic din România ºi din alte þãri: 
Franþa, SUA, Germania, Italia, Bulgaria, Republica Moldova etc. 
Volumul a apãrut la Editura Limes din Cluj-Napoca, fiind prefaþat 
ºi coordonat de Ilie Rad.

14. Prezent şi perspective 14. Prezent şi perspective 

Am prezentat în rândurile de mai sus o parte din realizãrile cadrelor 
didactice de la Catedra de Jurnalism. O instituþie nu se construieºte 
uºor. Important este însã faptul cã începutul poate fi considerat 
promiþãtor. ªtim cã în faþa noastrã stau probleme nu tocmai uºoare. 
Numãrul candidaþilor va fi, probabil, tot mai mic, în condiþiile 
scãderii populaþiei ºcolare. Oferta de studii va fi tot mai mare, 
mai atractivã. Vrând-nevrând, competiþia îi va selecta pe cei mai 
buni. Catedra are deja pregãtite mai multe mãsuri concrete pentru 
a menþine interesul candidaþilor pentru specializarea în jurnalism. 
ªi, aºa cum se spune, orice-nceput se vrea fecund. 
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Cãtre
Senatul Universitãþii „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca

Subsemnaþii, prof. univ. dr. Vasile Boari, conf. univ. dr. Vasile 
Puºcaº, lect. univ. Dan Pavel, asist. univ. Emil Boc, membri ai 
Catedrei de Istorie Contemporanã ºi ªtiinþe Politice, ºi stud. Cãlin 
Hinþea, preºedintele Societãþii Studenþeºti de ªtiinþe Politice, vã 
supunem atenþiei urmãtorul

MemoriuMemoriu

Schimbãrile produse dupã 1989 au impus crearea în cadrul 
Facultãþii de Istorie ºi Filosofie a douã noi secþii: ªtiinþe Politice 
ºi Jurnalisticã.

Secþia de ªtiinþe Politice funcþioneazã începând cu anul 
universitar 1992-1993, iar secþia de Jurnalisticã – începând cu anul 
universitar 1993-1994.

În prezent, Secþia de ªtiinþe Politice cuprinde un numãr de 139 de 
studenþi, repartizaþi pe trei ani de studiu, dupã cum urmeazã: anul I – 43 
de studenþi, anul II – 48 de studenþi, anul III – 48 de studenþi, iar secþia 
de Jurnalisticã totalizeazã 92 studenþi, repartizaþi pe doi ani de studiu, 
dupã cum urmeazã: anul I – 54 studenþi ºi anul II – 38 studenþi.

II. Actul de întemeiere II. Actul de întemeiere 
a Secţiei de Jurnalisma Secţiei de Jurnalism
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Acoperirea activitãþilor didactice (cursuri ºi seminarii) la cele 
douã secþii s-a realizat prin prestaþia urmãtoarelor cadre didactice 
cu normã integralã în Statul de funcþii al Catedrei de Istorie 
Contemporanã ºi ªtiinþe Politice: prof. Vasile Boari, prof. Vasile 
Vese, conf. Vasile Puºcaº, lect. Dan Pavel, lect. Peter Wagner, lect. 
Jack Miller, lect. I.M. Danciu, lect. Tudor Vlad, asist. Emil Boc, 
asist Liviu Þîrãu, asist. Cosama Ghizela ºi prof. Doru Þaganea 
(visiting professor). Menþionãm cã restul activitãþilor didactice au 
fost acoperite, în cea mai mare parte, cu cadre didactice din cadrul 
Facultãþii de Istorie ºi Filosofie. Au mai susþinut activitãþi didactice 
la Secþiile de ªtiinþe Politice ºi Jurnalisticã ºi cadre didactice de la 
Facultãþile de Drept ºi ªtiinþe Economice.

Prin intermediul programului Tempus JEP 2727, s-a construit un 
fond de carte ºi publicaþii, distribuit în prezent la Biblioteca Centralã 
Universitarã ºi la bibliotecile Facultãþii de Istorie ºi Filosofie. 
Prin intermediul aceluiaºi Program, s-a constituit un laborator de 
informaticã, dotat cu 9 calculatoare, 2 imprimante, retroproiector 
ºi scaner.

Practica de specialitate a studenþilor de la ªtiinþe Politice s-a 
desfãºurat în cadrul instituþiilor fundamentale ale statului de drept: 
Parlament, Guvern, Ministere, Prefecturi ºi Primãrii, studenþii 
bucurându-se de aprecieri din partea reprezentanþilor acestor 
instituþii, care, de altfel, ºi-au manifestat do rin þa de colaborare ºi 
în viitor, inclusiv prin ofertã de posturi la absolvire.

În ultimii doi ani, atât Secþia de ªtiinþe Politice, ca entitate a 
Facultãþii de Istorie ºi Filosofie, cât ºi profesorii ºi studenþii au dezvoltat 
raporturi profesionale ºi ºtiinþifice extinse cu institute, departamente 
ºi facultãþi similare de la universitãþi europene ºi nord-americane. 
Vizitele la Universitatea din Cluj ale unor experþi ºi profesori din 
domeniul ºtiinþelor politice ºi admi nis traþiei publice au apreciat pozitiv 
acumulãrile de pânã acum ale Secþiei de ªtiinþe Politice.

Având în vedere stadiul actual al dezvoltãrii ºtiinþelor politice 
la Uni versitatea din Cluj, care, din start, au proiectat o asociere 
cu administraþia publicã ºi þinând cont de solicitãrile prezente 
ºi viitoare ale instituþiilor naþionale ºi locale, guvernamentale ºi 
nonguvernamentale.
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PropunemPropunem

Constituirea Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administraþie 
Publicã la Universitatea din Cluj, cu profilurile de Administraþie 
Publicã, Orga ni zare, Analizã ºi Conducere Politicã, Relaþii Inter-
naþionale ºi Jurnalisticã. 

Întemeiem propunerea noastrã pe urmãtoarele argumente:
1.   Solicitarea crescândã de experþi ºi profesioniºti în administraþia 

publi cã, instituþii politice, relaþii internaþionale, analizã politicã 
ºi mass-media.

2.   Necesitatea de a preciza statutul academic ºi profesional, atestat 
prin diploma universitarã, al viitorilor absolvenþi ai profilurilor 
enunþate.

3.   Solicitarea crescândã de experþi ºi profesioniºti în administraþia 
publi cã, instituþii politice, relaþii internaþionale, analizã politicã 
ºi mass-media.

4.   Necesitatea de a preciza statutul academic ºi profesional, atestat 
prin diploma universitarã, al viitorilor absolvenþi ai profilurilor 
enunþate.

5.   Continuarea iniþiativei guvernamentale de dezvoltare institu-
þionalã a acestor profiluri. La acestea se adaugã impulsurile 
dinspre instituþiile judeþene ºi locale, care au solicitat Universitãþii 
din Cluj programe extinse de perfecþionare a personalului din 
administraþia publicã.

6.   Extinderea raporturilor de cooperare cu institutele similare. 
Ac tual mente, Secþia de ªtiinþe Politice a fost inclusã, împreunã 
cu institute ºi facultãþi de profil de la Universitatea din Budapesta 
ºi Varºovia, într-un program de extindere, individualizare ºi 
modernizare a studiilor politice ºi administraþie publicã din 
þãrile respective.

7.  Demersul nostru urmãreºte ºi pregãtirea de specialiºti în 
perspectiva procesului integrãrii europene. În prezent, studenþii 
ºi profesorii de la Secþia de Stiinþe Politice au fost selectaþi pentru 
a participa la pregãtirea unor programe de simulare legislativã, 
organizate de Par la mentul Europei, reprezentând România.
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8.  Având în vedere rezultatele evaluãrilor Consiliului Naþional 
de Evaluare ºi Acreditare Academicã, organism care a respins 
majoritatea facul tãþilor de profil, particulare ºi de stat, din 
alte centre universitare, ºi subliniind performanþele Secþiei 
de ªtiinþe Politice de la Universitatea noastrã, considerãm cã 
existã perspectiva transformãrii acestei Secþii într-o facultate de 
referinþã în România pentru acest profil.

Cluj-Napoca, 27 februarie 1995

Prof. univ. dr. Vasile Boari
Conf. univ. dr. Vasile Puºcaº

Lect. univ. Dan Pavel
Asist. univ. Emil Boc 
Student Cãlin Hinþea
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III. Personalul didacticIII. Personalul didactic

1. Cadre didactice de conducere1. Cadre didactice de conducere

Andrei MARGA, n. la 22 mai 1946, la 
Bucureºti. Urmeazã clasele primare ºi 
gimnaziale la Petriº, jud. Bistriþa-Nãsãud, 
apoi Liceul „ªtefan Ludwig Roth” din 
Mediaº. Licenþiat în filosofie ºi sociologie, la 
Universitatea din Cluj (1971), unde îºi trece 
ºi doctoratul în filosofie (1976). La aceeaºi 
Universitate devine asistent (1971), lector 
(1979), apoi profesor (din 1990). Bursier 
DAAD la Universitatea din Freiburg im Breisgau ºi la Uni ver sitatea 
Bielefeld (1975-1976). Stagii de perfecþionare la Woodrow Wilson 
Center Fellowship, Washington DC (1991), la National Endowment 
for Democracy Fellowship, Washington DC (1996). Alte stagii ca 
bursier DAAD la Univer si tãþile Frankfurt am Main, Erlangen, 
Münster, la Institutul „Max Planck”, Starnberg (1980, 1983, 1991). 
Decan al Facultãþii de Istorie-Filosofie (1990-1992), prorector (1992-
1993), rector al Universitãþii „Babeº-Bolyai” (1993-1998), ministru 
al Educaþiei Naþionale (1997-2003). În prezent este preºedintele 
Colegiului Academic, în cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”. A 
publicat urmãtoarele lucrãri: Herbert Marcuse. Studiu critic (1980); 
Cunoaºtere ºi sens. Perspective critice asupra pozitivismului (1984); 
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Acþiune ºi raþiune în concepþia lui Jürgen Habermas (1985 – Premiul 
Academiei Române); Introducere în filosofia contemporanã (1988); 
Raþionalitate, comunicare, argumentare (1991); Introducere în 
metodologia ºi argumentarea filosoficã (1992); Philosophy in the 
Eastern Transition (1993; ediþie dezvoltatã, în 1995); Explorãri în 
actualitate (1994); Filosofia unificãrii europene (1995; ediþia a II-a, 
1997); Universitatea în tran ziþie (1996); Academic Reform. Case Study 
(1997); Reconstrucþia pragmati cã a filosofiei (1997, ediþia a II-a, 1998). 
Coautor la vol. Logicã generalã (1991). A tradus douã volume: Jürgen 
Habermas, Cunoaºtere ºi comunicare (1983) ºi Manfred Riedel, 
Comprehensiune sau explicare? (1988). A mai pu blicat: Filosofie 
contemporanã. Antologie (1982, în colaborare cu Delia Felicia Marga) 
ºi Exerciþii de logicã generalã (vol. I, 1983; vol. II, 1987). Autor a peste 
400 de articole, studii ºi eseuri de filosofie contemporanã, teoria raþio-
na litãþii, istoria filosofiei, teoria argumentaþiei, filosofia unificãrii 
europene, reformã academicã etc., tipãrite în volume apãrute în þarã 
sau în strãinãtate, precum ºi în reviste româneºti ºi strãine: Noesis, 
Revue roumaine des sciences sociales, Eastern European Politics and 
Societies, Daedalus, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 
Studia Universitatis „Babeº-Bolyai”, seria Philologia, Transylvanian 
Revue, Steaua, Tribuna etc. 

Nicolae BOCªAN, n. 24.09.1947, Bocºa, jud. 
Caraº-Severin. Prof. univ. dr. Din 2004, rector 
al Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca. Predã istorie la Facultatea de Istorie 
ºi Filosofie, Universitatea “Babeº-Bolyai”. 
Absolvent al Facultãþii de Istorie ºi Filosofie 
în 1970. Obþine doctoratul în istorie la aceeaºi 
instituþie, în 1985. Este membru al 
International Relations Commission din 
cadrul Comisiei Inter na þio nale de Istorie ºi membru corespondent 
al Academiei europene de ºtiinþe, arte ºi litere. A obþinut burse în 
Varºovia (1986), Bruxelles (1993), Paris (1999). Limbi strãine 
cunoscute: franceza, italiana. Cãrþi publicate: Bibliografia istoricã a 
României, 1969-1974, Bucureºti (1975, în colab.); Damaschin 
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Bojincã. Scrieri. De la idealul luminãrii la idealul naþional. Studiu, 
selecþie de texte, note ºi bibliografie, Timiºoara (1977); Enciclopedia 
istoriografiei româneºti, Bucureºti (1977, în colab.); Independenþa 
României în opinia belgianã, Cluj-Napoca (1980, în colab. cu N. 
Bãrbuþã); Bibliografia istoricã a României, 1974-1979, vol. V, 
Bucureºti (1980, în colab.); Bibliografia istoricã a României, 1979-
1984, vol. VI (1985); Contribuþii la istoria ilumi nis mului românesc, 
Timiºoara (1986); Memorialistica revoluþiei de la 1848 în Transilvania, 
Cluj-Napoca (1988, în colab. cu V. Leu); Bibliografia istoricã a 
României, 1985-1989, vol. VII (1990, în colab.); Franþa ºi Banatul, 
1789-1815, Reºiþa (1994, în colab. cu Mihai Duma ºi P. Bona); 
Memorandul 1892-1894. Ideologie ºi acþiune politicã româneascã, 
Bucureºti (1992); ediþia a II-a (1994, în colab. cu Pompiliu Teodor, 
Liviu Maior, Doru Radosav, Toa der Nicoarã, ªerban Polverejan); 
Etnie ºi confesiune în Transilvania (secolele XIII-XIX), Oradea (1994, 
în colab. cu I. Lumperdean ºi I. A. Pop); Ethnie et confession en 
Transylvanie (du XIII-e au XIX-e siècle), Cluj-Napoca (1996, în colab. 
cu I. Lumperdean ºi I. A. Pop); Ideea de naþiune la românii din 
Austro-Ungaria (secolul al XIX-lea), Reºiþa, Cluj-Napoca (1997); 
University and Society. A History of Higher Education in Cluj in the 
20th Century, Cluj (în colaborare); Revoluþia de la 1848 din 
Transilvania în memorialisticã, Cluj-Napoca (2000, în colaborare cu 
V. Leu); Cronologia Europei Centrale (1848-1989), Iaºi (2000, în 
colab.); Aspecte privind cercetarea ºtiinþificã din în vã þãmântul 
superior, Bucureºti (2001); Biserica Românã Unitã la Conciliul 
Ecumenic Vatican I, Cluj-Napoca (2001, în colab cu Ioan Cârja); 
ªcoalã ºi comunitate în secolul al XIX-lea. Circulare ºcolare bãnãþene, 
Cluj-Napoca (2002); La începuturile Episcopiei Lugojului. Studii ºi 
documente, Cluj-Napoca (2003, în colab. cu C. Vulea); Culturã ºi 
societate în epoca modernã, Cluj-Napoca (1990, în colab. cu N. 
Edroiu, A. Rãduþiu); Convergenþe europene. Istorie ºi societate în 
epoca modernã, Cluj-Napoca (1993, în colab. cu N. Edroiu, V. Vese); 
The Austrian Military Border. Its Political and Cultural Im pact, Iaºi 
(1994, în colab. cu L. Maior, Ioan Bolovan); David Prodan. Pu  terea 
modelului, Cluj-Napoca (1995, în colab. cu N. Edroiu, L. Maior, 
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Pom piliu Teodor, Aurel Rãduþiu); Identitate ºi alteritate. Studii de 
imagologie, Reºiþa (1996, în colab. cu V. Leu); Identitate ºi alteritate. 
Studii de ima gologie II, Cluj-Napoca (1998, în colab. cu S. Mitu, T. 
Nicoarã); Revoluþia de la 1848-1849 în Europa Centralã. Perspectivã 
istoricã ºi istoriograficã, Cluj-Napoca, (2000, în colab.); Cronologia 
Europei Centrale, Iaºi (2000, în colab.); Identitate ºi alteritate. Studii 
de istorie politicã ºi culturalã. Editori: Nicolae Bocºan, Sorin Mitu, 
Toader Nicoarã, Cluj-Napoca (2002). Manuale publicate: Manual 
multifuncþional de istoria modernã a României, Cluj-Napoca (1998, 
în colab. cu S. Mitu, T. Nicoarã, V. Vese); Þãrile Române ºi Balcanii 
în seco lul al XIX-lea ºi începutul secolului XX. Pentru uz intern (IDD), 
Cluj-Napoca (2000). Studii publicate în reviste: Un istoric uitat: 
Damaschin Bojincã, în “Banatica” (1971); Aspecte ale luptei culturale 
ºi politice a românilor bãnãþeni în prima jumãtate a secolului al 
XIX-lea, în “Banatica” (1973, în colab. cu Gyemant Ladislau); 
Polemica lui Damaschin Bojincã ºi Eftimie Murgu cu Sava Thököly, 
în “Banatica” (1973); Carte ºi cititori la începutul secolului al XIX-lea, 
în “Studia Universitatis Babeº-Bolyai. Historia” (1976); Confiscarea 
“Fabulelor” lui Þichindeal, în “Anuarul Institutului de Istorie ºi 
Arheologie Cluj-Napoca” (1976); Bibliographies des Lumières 
Roumains, în “Cahiers Roumains d’Études Litteraires” (1977), nr. 2; 
Contribuþii la bibliografia li te raturii române din Banat în epoca 
Luminilor, în “Banatica” (1977); Începuturile miºcãrii naþionale 
româneºti în Banat. Activitatea lui Paul Iorgovici, în “Anuarul 
Institutului de Istorie ºi Arheologie Cluj-Napoca” (1978); Planul lui 
Grigore Mihali pentru editarea calendarului “bãiesc”, în “Apulum” 
(1978); Cursul de drept al lui Damaschin Bojincã (1834), în “Studia 
Universitatis Babeº-Bolyai. Historia”(1978); Iluminismul românesc 
ºi idealul luminãrii, în “Studii de limbã, literaturã ºi folclor” (1978); 
Manuscrise româneºti din Banat din secolul al XVIII-lea, în “Studii 
de limbã, literaturã ºi folclor” (1978); Bibliographie des Lumières 
Roumains (Nouvelles contributions), în “Cahiers Roumains d’Études 
Litteraires” (1979); Contribuþii la concepþia politicã a lui Vincenþiu 
Babeº, în “Tibiscus” (1979); Conceptul de societate în literatura 
iluministã româneascã din Banat, în “Anuarul Institutului de Istorie 
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ºi Arheologie din Cluj-Napoca” (1980); Contribuþia Preparandiei din 
Arad la miºcarea naþionalã din pãrþile vestice, 1815-1817, în “Studii 
ºi comunicãri”, Satu Mare (1980); Independenþa României ºi poziþia 
presei belgiene, în “Po taissa” (1980); Istorie ºi istorism în cultura 
româneascã din Banat în secolul al XVIII-lea, în “Studia Universitatis 
Babeº-Bolyai. Historia” (1981), nr. 2; Transilvania ºi unirea din 1859. 
Implicaþii culturale, în “Anuarul Ins ti tutului de Istorie ºi Arheologie 
Cluj-Napoca” (1985-1986); Revoluþie ºi revo luþionar la românii din 
Transilvania în 1848 (martie-august), în “Studia Universitatis Babeº-
Bolyai. Historia” (1990), nr. 2; Evoluþia ideii de naþiune la românii 
din Transilvania ºi Banat, 1840-1860, în “Revue de Transylvanie” 
(1991), nr. 1; Modelul ilir în miºcarea naþionalã din Transilvania în 
epoca Supp lexului, în “Studia Universitatis Babeº-Bolyai. Historia” 
(1991), nr. 1-2; Ilirski model u rumunskom nationalnom pocretu u 
Transilvanji u epohi Supleksa 1790-1792, în “Knizevni zivot” (1991); 
L’évolution de l’idée de nation chez les Roumains de Transylvanie 
et du Banat, în “Revue de Transylvanie” (1992); Liberalism ºi 
individualitate naþionalã în filosofia politicã româneascã din Banat 
în secolul al XIX-lea, în “Altarul Banatului” (1992); Ideile politice 
ale actelor fundamentale ale unirii Transilvaniei cu România, în 
“Studia Uni versitatis Babeº-Bolyai. Historia” (1992); Translations 
and Translators of Ame rican Press in the Transylvanian Romanian 
Press, 1839-1919, în “Transylvanian Review” (1993); Political Ideas 
in Fundamental Acts of Transylvanian’s Union with Romania, în 
“Transylvanian Review” (1993); Imaginea Europei în cultura 
iluministã a românilor bãnãþeni, în “Banatica” (1993); Gh. I. Brãtianu, 
istoric al relaþiilor internaþionale ale României moderne, în “Studia 
Universitatis Babeº-Bolyai. Historia” (1993); The Habsburgs and the 
Orthodoxy in the Austrian Empire in the XVIII-th Century, în 
“Transylvanian Review” (1993); L’idée de nation chez les Roumains 
au XIX-e siècle, în “Colloquia” (1994); The Revolution in March-
August 1848. The use of the Term, în “Colloquia” (1994); Învãþãmântul 
istoric la Universitatea din Cluj (1919-1945), în “Studia Universitatis 
Babeº-Bolyai. Historia” (1994); Legalism ºi revoluþie în evenimentele 
din 1848-1849 la românii din Transilvania, în “Revista istoricã” 
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(1994); Historique de l’Université de Cluj, în “Transylvanian Review” 
(1995); Ideea de naþiune la românii din Austro-Ungaria, 1880-1906, 
în “Banatica” (1995); Ideea de naþiune la I.G. Sbiera, în “Destin 
românesc. Revistã de istorie ºi culturã” (1995); The Romanians from 
Austro-Hungary and the Idea of Nation (1880-1906), în “Colloquia” 
(1995); Echo revolucji rumunskiej z lat 1848-1849 w prasie emigracji 
polskiej, în “Proglas” (Krakow) (1996); Alterités dans les relations 
interconfessionelles de la Transylvanie, în “Transylvanian Review” 
(1996); Istoriografia bãnãþeanã între multiculturalism ºi identitate 
naþionalã, în “Banatica” (1996); Imaginea Bisericii Romano-Catolice 
la românii greco-catolici (Congresul autonomiei Bisericii Catolice în 
Ungaria), în “Studia Universitatis Babeº-Bolyai. Historia” (1996); 
Separaþia ierarhicã a Bisericii Ortodoxe Române de Biserica Ortodoxã 
Sârbã, 1864-1868, în “Revista istoricã” (1996); Silviu Dragomir, în 
“Transylvanian Review” (1996); Contribution à la formation des 
élites economiques roumaines. Étudiants de Roumanie et de 
Transylvanie à l’Institut Supérieur de Commerce d’Anvers (1868-
1914), în “Colloquia” (1996-1997); L’idée de nation et le principe des 
nationalités chez A. C. Popovici, în “Transylvanian Review” (1997, 
în colab.); The Image of the Catholic Church with the Greek Catholic 
Romanian (The Congress for the Autonomy of the Hungarian Catholic 
Church), în “Transylvanian Review” (1997); Legalisme et révolution 
pendant les evenements de 1848-1849 chez les Roumains de 
Transylvanie, în “Transylvanian Review” (1998); Die Re gio nal ge-
schichte in den Jahren 1990-1995 am Beispiel des Banats und 
Siebenbürgens, în “Materialen” 10. Institut für donauschwäbische 
Geschichte und Lan des kun de Tübingen (1998, în colab. cu S. 
Mândruþ); Ierarhysko otceplenye Ru munske pravoslavne crkve od 
Srpske pravoslavno crkve (1864-1868), „Balcanica” (Beograd) (1998); 
Die Banater Geschichtsschreibung zwischen multikulturellem 
Auspruch und nationalen Identitätsverständnis, în vol. “Kulturdialog 
und akzeptierte Vielfalt? Rumänen und rumänische Sprach gebiete 
nach 1918. Herausgegeben Horst Förster und Horst Fassel, Stuttgart 
(1999); Istoria regionalã între anii 1790-1995. Cazul Transilvaniei 
ºi al Banatului, în “Tran sil vanica”, Sibiu (1999, în colab. cu S. 
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Mândruþ); L’union des Principantés et la nouvelle direction culturelle 
en Transylvanie, în “Transylvanian Review”, Spring (1999, în colab. 
cu L. Gui); Solidaritate naþionalã ºi separaþie bise riceascã în Banat 
ºi Transilvania în secolul al XIX-lea, în „Anuar III”, 1994-1996, 
Facultatea de Teologie Ortodoxã a Universitãþii Babeº-Bolyai Cluj-
Napoca (1999); Imaginea Conciliului Ecumenic Vatican I în presa 
româneascã din Transilvania (1869-1870), în Anuarul Institutului 
de Cercetãri Socio-Umane Târgu-Mureº (2001, în colab. cu I. Cârjã); 
Les Lumières et la nation, în Transylvanian Review (2002); Image de 
la France et des Français au Banat, în “Transylvanian Review” (2003, 
în colab. cu Liana Gui). Premii obþinute: Premiul “Nicolae Bãlcescu” 
al Academiei Române, pentru cartea Contribuþii la istoria 
iluminismului românesc (1986); Premiul “Gh. Bariþiu” al Academiei 
Române, pentru cartea Franþa ºi Banatul, 1789-1815 (1994). 

Ovidiu-Cãtãlin BABA, n. 22 septembrie 1967, 
Cluj-Napoca. Conf. univ. Decan al Facultãþii de 
ªtiinþe Politice ºi Administrative. Absolvent 
al Liceului Sanitar din Cluj-Napoca (1986). 
Urmeazã Facultatea de Medicinã Veterinarã 
din cadrul Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi 
Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca (1989-
1995), unde rãmâne ca preparator (1995-1996). 
Din 1993 pânã în 1997 urmeazã Facultatea 
de ªtiinþe Politice ºi Administrative (unde va 
activa de asemenea ca preparator timp de 6 luni) ºi beneficiazã de un 
stagiu de perfecþionare la Facultatea de ªtiinþe Politice a Universitãþii 
Libere din Bruxelles (1996). Din decembrie 1997 devine Consilierul 
Ministrului Educaþiei Naþionale (poziþie ocupatã pânã în 2000). 
Lector al Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative, unde îºi 
susþine doctoratul doi ani mai târziu (septembrie 2002). Volume 
publicate: Politici publice (2002), Po litici publice educaþionale (2002), 
Anii reformei 1997-2000 în reglementãri (coautor – 2002), Reforma 
învãþãmântului în acte normative (coeditor – 2002), The Institutional 
Eva lu ation of “Babeº-Bolyai” University (coeditor – 2002), Politici 
publice. Opþiuni ale dezvoltãrii unei democraþii durabile (coeditor 
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– 2002). A publicat un numãr semnificativ de studii de politici 
publice ºi comunicare politicã în reviste din þarã ºi strãinãtate, 
ca: Revista Transilvanã de ªtiinþe Administrative, Europolis, East, 
Civic Edu ca tional Project, The Challenge of Democracy, Romanian 
Political Culture etc. Analist politic la Radio Cluj (din 1995), 
realizator al rubricii “Opinia politicã”. Participant ºi organizator al 
Seminarului “Civic Education Project” (1993) ºi al Seminarului de 
ªtiinþe Politice (1995, Cluj-Napoca). Susþinãtor al rapoartelor pentru 
evaluarea internaþionalã a Universitãþii “Babeº-Bolyai” (2001-2002). 
Deruleazã importante proiecte de cercetare: “Electoral Attitudes in 
Cluj-Napoca” (1996), “Romanian Political Culture Project (RPCP)” 
(1996, la nivel naþional), “Evaluarea activi tãþii administraþiei publice 
locale” (1997-1998) ºi un studiu al relaþiilor interetnice în municipiul 
Cluj-Napoca (2002).

CSEKE Péter, n. 30 ianuarie 1945, comuna 
Rareº, jud. Harghita. Prof. univ. dr., Secþia 
Jurnalism, linia maghiarã. Prodecan al 
Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative. 
Predã urmãtoarele discipline: Istoria presei 
maghiare din România, Jurnalism de 
investigaþie, Genuri jurnalistice, Introducere 
în teoria ºi practica mass-media ºi Redactarea 
textului ºtiinþific. A susþinut bacalaureatul în 
anul 1963, la Liceul “Dr. Petru Groza” din Odor-
heiu Secuiesc, dupã care, în anul 1968, ºi-a 
luat licenþa în filologie (limba ºi literatura maghiarã), la Facultatea 
de Filologie a Universitãþii “Babeº-Bolyai”. În anul 1975 a absolvit un 
curs postuniversitar de jurnalism, la Bucureºti. Din 1995 este doctor 
în filologie. Între anii 1968 ºi 1990 este, pe rând, reporter, redactor 
ºi ºef de rubricã la sãptãmânalul Falvak Dolgozó Népe/Falvak Népe 
din Bucureºti, cu sediul permanent în Cluj. Din 1 februarie 1995 
este director la revista Korunk din Cluj-Napoca, dupã ce a trecut prin 
mai multe etape: reporter, redactor, ºef de rubricã ºi secretar general 
de redacþie. Dintre afilierile sale profesionale, amintim: membru 
al Uniunii Scriitorilor din România (din anul 1980), membru al 
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Uniunii Scriitorilor Maghiari (1990), membru al Clubului PEN din 
Transilvania (1990), membru al Asociaþiei Ziariºtilor Profesioniºti din 
România (1990) – preºedintele Comisiei de Învãþãmânt ºi Pregãtire 
Profesionalã (1993), membru al Societãþii Muzeului din Ardeal 
(1990), membru al Societãþii Maghiare de Culturã din Transilvania 
(1990), membru al Asociaþiei Internaþionale a Filologilor Maghiari 
(1992), membru al Asociaþiei Internaþionale a Limbii ºi Culturii 
Maghiare – preºedintele secþiei de presã ºi carte în limba maghiarã 
(1992), membru fondator al Institutului de Istorie a Literaturii 
Maghiare din România (1999), membru al Asociaþiei “Németh 
László” (1999), membru fondator al Universitãþii Protestante Libere 
din Transilvania (2000), membru al Corporaþiei doctorilor din cadrul 
Academiei Maghiare de ªtiinþã (2000), membru al Asociaþiei Crea-
torilor Maghiari (2001). Este membru în comitetele de redacþie ale 
re vis telor Lexiconului Literaturii Maghiare din România (agronomie, 
etnogra fie, istoria culturii maghiare) – Cluj, Korunk (Cluj), Nyelvünk 
és Kultúránk (Budapesta), Studia Universitatis Babeº-Bolyai, seria 
Ephemerides, Studia Uni  versitatis Babeº-Bolyai, seria Politica, 
Magyar Média (Budapesta). A redactat un studiu monografic despre 
scriitorul clujean Horváth István–Horváth István és az erdélyi népi 
irodalmi irányzat (2000). A colaborat cu alþi autori în elaborarea 
monografiilor: Erdélyi Fiatalok – dokumentumok, viták (Monogra fia 
revistei “Erdélyi Fiatalok” [1930-1940], în colaborare cu dr. László 
Ferenc (1986-1990); Nem Lehet (Paradoxurile vieþii minoritare în 
perioada interbelicã, în colaborare cu Molnár Gusztáv (1989). A 
publicat: Metaforától az élet felé. (De la metaforã la viaþã – volum 
de studii privind aspectele cultu rii maghiare din România) (1997); 
Kisebbségi létértelmezések (volum de studii privind viaþa spiritualã 
a minoritãþii maghiare din perioada interbelicã) (2003). Cãrþi de 
reportaje sociologice ºi eseuri literare: Víznyugattól vízkeletig (1976); 
Látóhegyi töprengések (1979); Hazatérő szavak (1985); Könyv és 
kenyér (1991); Hazatérő szavak (1993); Korfordulós újesztendő (1994); 
Vigyázó torony (1995); Láthatatlan emlékművek (2000). Colaborator 
la volumele: Irodalomtudományi és stilisztikai tanulmányok, 1981 
(Studii stilistice ºi de teorie literarã), red. de Láng Gusztáv ºi Szabó 
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Zoltán (1981); Nép ismereti dolgozatok (Studii de etnografie ºi folclor), 
de dr. Faragó József ºi dr. Kós Károly (1981); Irodalom tu  do mányi és 
stilisztikai tanulmányok (Studii stilistice ºi de teorie literarã), red. de 
Szabó Zoltán (1984); Lehet – nem lehet? (Studii ºi eseuri despre con-
di þii le vieþii minoritare: 1937-1987) (1995); Szabédi napjai (Studii 
despre scrii  to rul clujean Szabédi László), red. de Cseke Péter (1998); 
Erdélyi pan teon (Eseuri privind istoria culturii din Transilvania), 
red. de Jánosházy György (2001); Siebenbürgen Magie einer 
Kulturlandschaft, red. de Farkas-Zoltán Hajdú ºi alþii (1999); Kulcsok 
Kolozsvárhoz (Cheile Clujului), red. de Kántor Lajos ºi Kovács Kiss 
Gyöngy (2000); Emberarcok (cu Beke György ºi Marosi Barna) (1976) 
ºi Tényirodalom – szociográfia (Jurnalism de investigaþie). A pu blicat 
studii ºi articole în mai multe re viste ºtiinþifice din România (Tribuna, 
Apostrof, Korunk, Utunk, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 
Látó, A Hét, Református Szemle, Helikon, Studia Universitatis Babeº-
Bolyai (Ephemerides), Reporter, Székelyföld ºi Ke resz tény Magvető) 
ºi din strãinãtate: Agrártörténeti Szemle (Budapesta), Nyelvünk 
és Kultúránk (Budapesta), Hitel (Budapesta), Kortárs (Budapesta), 
Életünk (Szombathely), Magyar Napló (Budapesta), Limes (Tata), 
Magyar Média (Budapesta), Forrás (Kecskemét), Honismeret 
(Budapesta), Tiszatáj (Szeged). Este prezent în mai multe lexicoane: 
Romániai magyar irodalmi lexikon I. (Lexiconul literatrurii maghiare 
din România) 1981, p. 330; Kortárs magyar írók kislexikona, 1959-
1988. (Lexiconul scriito rilor maghiari contemporani) (1989), p. 71; 
Új magyar irodalmi lexikon (Noul lexicon al literaturii maghiare), 
1994, vol. I., p. 335. (Ediþia III-a, adãugitã -2000), Ki kicsoda Aradtól 
Csíkszeredáig?, red. de Simon Anita ºi Tál Mariann, vol. I, 1995, p. 
139; A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM-on. Budapest, 1996, 
1997; Romániai magyar ki kicsoda 1997 (Who’s who maghiar din 
România), 1996, p. 123 (ediþia a II-a, adãugitã, 2000); Romániai 
magyar ki kicsoda 1997 (Who’s who maghiar din România), Editura 
Scripta, Oradea, 1996, p. 123 (ediþia a II-a, adãugitã, 2000); Kortárs 
magyar írók (1945-1997) bibliográfiája és fotótár I-II (Bibliografia 
scriitorilor maghiari contemporani), 1998, p. 137-138; International 
Directory of Distinguished Leadership, Tenth Edition, North Carolina, 
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USA, 2001; Clujeni ai secolului 20. Dicþionar esenþial, 2000, p. 89; 
A magyar irodalom évkönyve 2001 (Anuarul literaturii maghiare 
pentru anul 2001), 2001, p. 49. A obþinut mai multe premii, dintre 
care amintim: Premiul “Kacsó Sándor”, înfiinþat de Societatea 
Maghiarã de Culturã din Transilvania pentru pregãtirea profesionalã 
a ziariºtilor maghiari din România, Cluj, 1994; Premiul Asociaþiei 
Scriitorilor din Cluj, 1997; Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 
Bucureºti, 1998; Premiul Universitãþii “Babeº-Bolyai” pentru cea mai 
bunã carte ºtiinþificã în limba maghiarã, 1999; Premiul Asociaþiei 
Ziariºtilor Maghiari din România, pentru pregãtirea profesionalã a 
noilor generaþii de jurnaliºti maghiari din România (2000); Premiul 
Universitãþii “Babeº-Bolyai” pentru deosebitã contribuþie ºi relevanþã 
ºtiinþificã (2002); Diplomã de merit pentru contribuþia la dezvoltarea 
Universitãþii “Babeº-Bolyai” (2002); Diplomã de merit pentru 
rigurozitate ºi profesionism în aplicarea Legii privind liberul acces 
la informaþiile publice, acordat de Reþeaua Naþionalã de Televiziune 
(2003). Conducãtor de doctorat (din 2003).

Ilie RAD, n. la 18 februarie 1955, în Luduº, 
jud. Mures. Predã urmãtoarele cursuri: 
Stilisticã ºi mass-media; Stiluri ºi ºcoli de 
presã; Publicistica scriitori lor români; Istoria 
presei româneºti; Tehnica cercetãrii ºtiin þifice 
etc. Studii liceale ºi bacalaureatul la Liceul 
Nr. 1 Luduº, jud. Mureº (1970-1974), dupã 
care devine stu dent al Facultãþii de Filologie 
din Cluj-Napoca (1975-1979). În studenþie a 
fost redactor al revistei Echi nox. Profesor la ªcoala Nr. 7 Timiºoara 
(1979-1982), apoi cadru didactic la ºcoli ºi instituþii din Cluj-Napoca 
(1982-1995). Fondator ºi redactor-ºef al revistelor Excelsior (1992-
2004) ºi Reporter (din 1999). Cer cetãtor la Institutul de Lingvisticã ºi 
Istorie Literarã „Sextil Puºcariu” din Cluj-Napoca (1994-1995), unde 
a redactat articole pentru Dicþionarul general al literaturii române 
(vol. I-II, 2004). Lector (1995-1999), confe ren þiar (1999-2003), apoi 
profesor (din 2003) la Catedra de Jurnalism a Facultãþii de ªtiinþe 
Politice ºi Administrative din cadrul Uni ver sitãþii „Babeº-Bolyai” 
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(cancelar al facultãþii, între 1996-2000; ºef de catedrã, din 2001). 
Doctor în ºtiinþe filologice (1997), cu o tezã consacratã marelui mentor 
al lui Mihai Eminescu la Cernãuþi, Aron Pumnul (1818-1866). În anii 
1995 ºi 1997 a beneficiat de stagii de perfecþionare la Uni ver sitatea 
din Viena, cu o bursã acordatã de Academia Românã, prin Fundaþia 
Elias. A cãlãtorit, în scopuri ºtiinþifice, didactice sau jurnalistice, 
în SUA, Germania, Austria, Danemarca, Anglia, Polonia, Ungaria, 
Federaþia Rusã, Republica Moldova, Cehia, Slovacia, Bulgaria etc. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Societãþii de ªtiinþe 
Filologice, al Academiei Româno-Americane, al Uniu nii Ziariºtilor 
Profesioniºti din România etc. A debutat în Tribuna (1976), cu un 
articol despre Eminescu, iar editorial cu volumul Peregrin prin 
Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varºovia, Budapesta. Cuvânt 
înainte de Constantin Ciopraga, membru al Academiei Române 
(1998), dupã care au urmat: Me mo rialistica de rãzboi în literatura 
românã (1999); Stilisticã ºi mass-media. Aspecte ale experienþei 
jurnalistice. Prefaþã de prof. univ. dr. G. Gruiþã (1999, carte premiatã 
de Universitatea „Babeº-Bolyai”, în anul 2000); Aron Pumnul 
(1818-1866) (2002); La un ceai cu ªtefan J. Fay (2003); Geo Bogza, 
Rânduri cãtre tineri scriitori ardeleni. Scrisori ºi telegrame trimise 
de Geo Bogza lui Teofil Rãchiþeanu, Ilie Rad ºi Viorel Mureºan, 
în anii 1973-1991. O carte gânditã ºi realizatã de Ilie Rad, 2003. 
A coordonat ºi editat volumele: Schim bãri în Europa, schimbãri 
în mass-media (2004); Jurnalismul cultural în actualitate (2005). 
Iniþiator ºi organizator al unor simpozioane naþionale de jurnalism: 
Curente ºi ten din þe în jurnalismul contemporan (2002); Schimbãri 
în Europa, schimbãri în mass-media (2003); Jurnalismul cultural 
în actualitate (2004); Presa scrisã româneasca – trecut, prezent ºi 
perspective (2005); Stil ºi limbaj în mass-me dia din Romania (2006). 
A colaborat la Echinox, Tribuna, Steaua, Viaþa Ro mâneascã, România 
literarã, Familia, Orizont, Ateneu, 22, Reporter, Academica, Cultura 
creºtinã, Glasul Bucovinei, Apostrof, Limba ºi lite ratura românã, 
Adevãrul de Cluj etc. Sprijinit de profesorul Mircea Zaciu, a îngrijit ºi 
prefaþat ediþia Horia Bottea, Game ºi pendulãri (1980). Colaborator la 
monumentalul Dicþionar al scriitorilor români (coordonat de Mircea 
Zaciu, Marian Papahagi ºi Aurel Sasu), pentru care a redactat peste 
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o sutã de articole (vol. I, A-C, 1995; vol. II, D-L, 1998; vol. III, M-Q, 
2002; vol. IV, R-Z, 2003), la Dicþionarul general al literaturii române, 
vol. I, A-B, vol. II, C-D, 2004. Coautor la mai multe volume colective 
(Pagini transilvane, 1995; D. D. Roºca, Atitudini, interviuri, evocãri, 
1995; Manual de jurnalism, vol. II, 1999, Curente ºi tendinþe în 
jurnalismul contemporan, 2003). A publicat studii ºi articole despre 
literatura românã ºi jurnalismul românesc în Perspectives in Higher 
Education Reform din SUA.

2. Cadre didactice titulare2. Cadre didactice titulare

Linia românãLinia românã

Elena ABRUDAN s-a nãscut la 20 aprilie 
1956, în localitatea Zalãu, jud. Sãlaj. Urmeazã 
Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca (1975-
1979). Doctoratul în ºtiinþe filologice, cu 
teza Structuri mitice în proza contemporanã 
– cu privire specialã asupra litera tu rii est-
europene (2003). A publicat urmãtoarele 
volu me: Tehnici de exprimare scrisã ºi oralã 
(2000; ed. a II-a, 2001); Litertaura rusã – proza 
contemporanã (2001); Structuri mitice în proza contemporanã 
(2003); Mit ºi semnificaþie în proza rusã (2003); Cinchiz Aitmatov 
sau adevãrul vieþii (2006).

A participat la numeroase conferinþe internaþionale: Structuri 
mitice în proza contemporanã, la Conferinþa internaþionalã S. 
Semcinsky, Kiev, 3-5 mai 2001; Intertextualitate miticã ºi literarã 
– Conferinþa naþiona lã “Lingua Pax”, Bucureºti, 13-15 mai 2004; 
Eroii lui Cehov la cumpãna vea  curilor – Simpozion internaþional 
“Tradiþie ºi modernitate în opera lui A. P. Cehov”, Cluj-Napoca, 24-25 
iunie 2004; El mito y su significado en literatura rusa – Congres 
internaþional de slavisticã “Jornadas andaluzas de eslavistica”, 
Granada, 22-24 septembrie 2004; The postmodern philosophy of 
existen ce in post-communist society, Work-shop Post-Communist 
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Cultures and Societies, Cluj-Napoca, 17-19 aprilie, 2005; Luntrea 
lui Caron, Festival internaþio nal „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 5-7 
mai, 2005; Exigenþele jurnalismului cultural. Colocviu naþional cu 
participare internaþionalã ,,George Bariþ”, 12-14 oct. 2005, Cluj-
Napoca, secþiunea de la Facultatea de ªtiinþe Politice, Ad ministrative 
ºi ale Comunicãrii, Departamentul Jurnalism; Rolul pu blici  tã þii în 
jurnalismul specializat, Sim po zion naþional cu participare inter na-
þio nalã, ,,Presa scrisã româneascã – trecut, prezent, perspective”, 
25-26 nov. 2005.

A publicat numeroase articole ºi studii în ziare ºi reviste de 
culturã ºi de specialitate, ºase dintre acestea fiind apãrute în volumele 
unor conferinþe internaþionale. Aspecte ale mitului în literatura rusã 
contemporanã, în vol. Ro ma noslavica, nr. 36, dedicat Simpozionului 
internaþional Limbi slave moder ne, Bucureºti, 2000; Structura 
iniþiaticã a prozei lui Cinghiz Aitmatov, în Studii de limbã, literaturã ºi 
metodicã, Cluj-Napoca, 2000, vol. 10, p. 169-199; Proza lui A. S. Puºkin. 
Elementul mitic-ritual în Dama de picã, în Filologie rusã, Bucureºti, 
2000, vol. 18, dedicat Simpozionului internaþional Bicentenar A. S. 
Puºkin, p. 48-53; Structuri mitice în proza contemporanã, în vol. Con fe -
rinþei internaþionale Naukova spadšcina profesora S. V. Semèinskogo 
i suèasna filologija, Kiev, 2001; Între Babilon ºi Stolul de lebede, în 
Studii de limbã, literaturã ºi metodicã, Cluj-Napoca, 2003, vol. 11, p. 
178-184; Fascinaþia lumii interioare, în Studii de limbã, literaturã ºi 
metodicã, Cluj-Napoca, 2003, vol. 11, p. 236-251; Modelele trecutului, 
în Studia Universitas Babeº-Bolyai. Theo logia orthodoxã, Cluj-Napoca, 
2004, nr. 1-2, p. 207–223; Portret de grup sau viziunea postmodernã a 
istoriei, în rev. Steaua, nr. 9, 2004; Intertextualitate miticã ºi literarã 
– ipostaze est-europene, în Analele Universitãþii A.I. Cuza, Iaºi, 2004; 
Eroii lui Cehov la cumpãna veacurilor – vol. Tradiþie ºi modernitate 
în opera lui A. P. Cehov, Cluj-Napoca, 2004; Myth and significance 
in Russian Li terature, vol. III al Congresului Jornadas andaluzas de 
eslavistica, Granada, 2004, p. 183-184; The image of post-communist 
society in Russian literatu re, în vol. Post-Communist Cultures and 
Societies, Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005; Mit – Basm – Poveste, în 
rev. Tomis, Constanþa, mai 2005; Luntrea lui Caron, în vol. Meridian 
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Blaga. V. Literatura, Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2005, p. 
15-20; Vladimir Makanin – o lume tunel, în Pro Saeculum, sept.-oct. 
2005, p. 66-67; Arhetipul lumii de dincolo, în Contemporanul, sept. 
2005, nr. 9, p. 13, 38; Relaþia haos-cosmos în Luntrea lui Caron, în 
rev. Tomis, Constanþa, nov. 2005, p. 104-109; The exigensis of cultural 
journalism, în rev. Studia Ephemerides, nr. 2, 2005.

Ion Maxim DANCIU, n. în 17 februarie 
1948, Cluj. Conf. univ. dr. la Universitatea 
„Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative, Secþia Jurnalism, unde 
predã urmãtoarele cursuri: Comunicarea 
interpersonalã ºi interetnicã, Comunicarea 
politicã, Tehnici de obþinere ºi selectare a 
informaþiei, Sociologia mass-media, Filosofia 
comunicãrii, Globalizare ºi integrare euro-
peanã, Antropologia culturalã. A urmat Liceul Nr. 14 din Cluj-
Napoca, susþinând examenul de bacalaureat în 1966, apoi 
Facultatea de Istorie-Filosofie a Universitãþii „Babeº-Bolyai”, 
Cluj-Napoca (licenþã în Filosofie, 1972). În anul 1997 ºi-a luat 
doctoratul în filosofie, cu lucrarea Adevãr ºi interes. Tot în acest 
an devine membru al Academiei de ªtiinþe, Litere ºi Arte (ASLA) 
din Oradea ºi membru al Asociaþiei Scriitorilor Profesioniºti din 
România (ASPRO). În perioada 1974-1977 este redactor la revista 
de culturã Transilvania din Sibiu, instructor la Întreprinderea 
Cinematograficã Cluj (1977-1978), angajat la Centrul de Librãrii 
Cluj (1978-1990), publicist comentator la Adevãrul de Cluj 
(1990), în 1990-1999, redactor principal ºi apoi secretar general  
de redacþie la revista de culturã Tribuna, Cluj. Lector universitar 
(1994-2002), apoi conferenþiar (din 2002) la Secþia Jurnalism, iar 
între 2002 ºi 2003 este redactor-ºef la revista „Tribuna”, din 2003 
fiind secretar gene ral de redacþie. A publicat urmãtoarele cãrþi: 
Partea ºi întregul. Liniamente în antropologia filosoficã româneascã 
(1994), Scorbura din oglindã. Teme ºi prefigurãri în filosofia 
româneascã (1997); Adevãr ºi interes, Editura Limes, Cluj-Napoca, 
2002; Mass-media ºi societatea, Editura Fundaþiei Culturale Tribuna, 
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Cluj-Napoca, 2003. Colaboreazã, cu peste 70 de studii ºi eseuri, la 
Tribuna, Steaua, Transilvania, Aurora, Cahiers roumains d’etudes 
litteraires, Studia Universitatis Babeº-Bolyai, Saeculum, Aletheia, 
Discobolul, Reporter, Adevãrul de Cluj, Revue roumaine de sciences 
sociales. Este coautor al mai multor culegeri de studii ºi eseuri, 
cum ar fi D. D. Roºca în filosofia româneascã, studii. Cuvânt înainte 
de Dumitru Ghiºe, coordonarea de Tudor Cãtineanu, 1979; Teme 
hegeliene, prefaþã de Dumitru Ghiºe, coordonatori Andrei Marga ºi 
Vasile Muscã, 1982, Biblioteca ºi învãþãmântul, vol. III, coordonator 
Mihai Triteanu; Cunoaºtere ºi acþiune. Profiluri de gânditori români, 
coordonator Andrei Marga. A prefaþat edi þii le Eugeniu Speranþia, 
Contemplaþie ºi creaþie esteti cã (1997) ºi George E. Marica, Filosofia 
bunului-simþ (1998).

Andreea Alina MOGOª, n. 19 iunie 1976, 
Cluj-Napoca. Asist. univ. drd. la Secþia de 
Jurnalism. Cursuri practice ºi discipline 
seminarizate: Genuri jur nalistice, Introducere 
în teoria ºi practica mass-media, Sociologia 
presei, Metode calitative ºi cantitative în studiul 
presei, Atelier fotojurnalism. Între 2001-2002, 
urmeazã un master în comunicare socialã. 
Doctorand în sociologie. Diplomã de licenþã 
la Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Universitatea 
„Babes-Bolyai”. Experienþe academice: 2003-profesor la Faculte des 
Lettres, Langues et Sciences Hu ma ines, Universite d’Angers (Franþa). 
2002 – lector la seminariile organizate de Centrul de Resurse pentru 
Diversitate Etnoculturalã. 2001 – profesor, Universite de Nantes 
(Franta). Lector la seminariile organizate de Fundaþia Civitas ºi de 
World University Center. 2000 – stagiu profesional la biroul de presã al 
Misiunii Landului Baden-Wurttemberg, pe lângã Uniunea Europeanã 
(Bruxelles, Belgia). 2001 – atelier de film (Skopje, Macedonia). ªcoli 
de varã: St. Petersburg (Rusia), Strasbourg-(Franþa), Codru (Republica 
Moldova). 2002 – Sesiune media privind predarea cursurilor 
tip „Reporting Diversity” (Budapesta, Ungaria). Atelier de film 
”Document and fiction” (Skopje, Macedonia). Atelier TV workshop 
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”Reporting Diversity” (Budapesta, Ungaria). Experienþe media: 2002 
– colaborator la revista electronicã Digital Politik (Germania). 1997 
– 1999 – schimb de experienþã la cotidianul Dnevnik (Ljubljana, 
Slovenia). 2001 – ofiþer de presã la Festivalul Internaþional Mozart 
(Cluj-Napoca). 1999-2000 – redactor la sãptãmânalul Avertisment 
de NV. 1999 – reporter ºi realizator a douã documentare TV despre 
minoritãþi, difuzate la România 1 ºi Magyartelevizion. 1997 – rea-
li zator al documentarului Gabor Bgyok Gavrila 1/4, pomenirea sa 
(TVR Cluj). Premiul I la Festivalul Internaþional de film documentar 
Ethos (Bacãu, mai 1998) ºi premiul III la Festivalul Toamna la 
Voroneþ (septembrie 1998). Colaborãri cu studii ºi eseuri la: Tribuna, 
Studia Ephemerides, Studia-Stiinþe Politice, Reporter etc. A beneficiat 
de o bursã de cercetare la Universite de Nantes (4 luni, oferitã de 
guvernul român).

Mihaela MUREªAN, n. la 9 martie 1976, în 
Cluj-Napoca. Susþine urmãtoarele se mi narii 
ºi cursuri practice: mass-media – structuri ºi 
limbaje specifice; istoria presei; stilisticã ºi 
mass-media; presã scrisã. A absolvit Liceul 
„Gheorghe ªincai”, Cluj-Napoca (1991-
1995), apoi Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative, secþia Jurnalisticã, 
Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca 
(1996-2000). În anul 2001 a obþinut Masteratul în „Dinamica limbii 
române ºi analiza de discurs”, Facultatea de Litere, Catedra de Limba 
Românã, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca. În perioada 
mai-iulie 1997, a fost colaborator la ziarul Actualitatea Clujeanã. 
Înregistreazã o colaborare permanentã la revistele Tribuna ºi Piaþa 
literarã, Cluj-Napoca. Este redactor-ºef adjunct al revistei Reporter, 
elaboratã de Catedra de Jurnalisticã a Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”. Participã la 
diverse proiecte naþionale ºi internaþionale: proiectul multinaþional 
de monitorizare a presei World News Project, coordonat de prof. dr. 
Robert Luis Stevenson, de la Academia de Jurnalisticã ºi Relaþii 
Publice din Carolina de Nord, SUA (1997-1998), proiectul Con -
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vergenþe jurnalistice, coordonat de prof. dr. Ilie Rad, ºef de catedrã 
la De par tamentul de Jurnalisticã al Facultãþii de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative. În perioada 12-15 decembrie 1997, a participat 
la Conferinþa Internaþionalã pe teme politice – Arhitectura politicã 
europeanã de mâine – rolul tinerilor specialiºti –, organizatã la Sinaia 
de Asociaþia Studenþilor din ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi 
Administrative din Bucureºti. În 1998 a fost colaborator la postul 
local de televiziune Tele Europa Nova. Din mai 1998 pânã în 2002 a 
colaborat la revista studenþeascã Tibiscus din Timiºoara. În perioada 
august-septembrie 1998, a participat la o activitate de documentare 
la Facultatea de Limbi Slave ºi la Biblioteca Universitarã pentru 
Cercetare din cadrul Universitãþii din California, Los Angeles, 
SUA. Ulterior, în perioada 10-18 septembrie 1999, a luat parte la 
seminarul pregãtitor Training în domeniul noilor tehnologii mass-
media – Digital Technologies for Journalists, organizat de Fundaþia 
pentru o Societate Deschisã, care s-a desfãºurat la Center for 
Advanced Media din Praga. În perioada 24-30 mai 2000, a participat 
la Concursul Tinerilor Jurnaliºti, organizat la Paris de Universitatea 
Europeanã a Mediului Înconjurãtor – cu reportajul de ºtiri intitulat 
„Zlatna – în pericol” ºi realizat în colaborare cu Antena 1 Cluj. În 
perioada septembrie-de cembrie 2000, a urmat cursul metodic pentru 
pregãtirea personalului didactic în cadrul Departamentului pentru 
pregãtirea personalului didactic, la Universitatea Tehnicã din Cluj-
Napoca, obþinând „Certificatul de absolvire” cu media 10. În perioada 
12-16 iunie 2001, a participat la Conferinþa ºi Adunarea Generalã 
a Asociaþiei Europene a ªcolilor de Jurnalism (European Journalism 
Training Association), organizatã la Bucureºti. În noiembrie 2001, a 
luat parte la Simpozionul comemorativ „Liviu Rusu” , organizat de 
Facultatea de Litere a Universitãþii „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, cu 
lucrarea Liviu Rusu – fundament ºi actualitate (în colab.). În martie 
2002, a participat la conferinþa „Integrarea Europeanã ºi Drepturile 
Omului”, organizatã la Cluj-Napoca de cãtre Asociaþiile Naþionalã ºi 
Internaþionalã pentru Apãrarea Libertãþii Religioase. Din septembrie 
2002, este doctorandã în ªtiinþele Filologice, specializarea „Discurs 
jurnalistic”, având ca temã pentru teza finalã: „Funcþia faticã în 
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discursul jurnalistic”. A participat cu lucrãri la toate conferinþele 
organizate de Secþia de Jurnalism a Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative: Noi tendinþe în presa pamfletarã (2002); Greºelile 
de limbaj în presa contemporanã (2003); Presa scrisã în perioada 
postdecembristã (2004). A þinut cursuri practice de specialitate la 
Universitatea „Info Com”, Departamentul de Comunicare, Nantes, 
Franþa. 

Cristina NISTOR, n. 27 martie 1979. Asist. 
univ. drd. la Catedra de Jur nalism. Predã 
urmãtoarele discipline: Jurnalism radio, Atelier 
radio, Mass-me dia ºi politica, Introducere în 
teoria ºi practica mass-media ºi Sociologia 
mass-media. Urmeazã Liceul Teoretic 
“Gheorghe ªincai” din Cluj-Napoca (1993-
1997), apoi Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative a Universitãþii “Babeº-Bolyai”, 
Secþia Jurnalism (1997-2001), ºi programul de master: “Comunicare 
ºi relaþii publice”, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de 
Sociologie ºi Asistenþã Socialã (2001-2002). A absolvit, de asemenea, 
cursurile ªcolii Internaþionale de Varã “Journalism Junior Faculty/ 
Skills-Based Journalism: Teaching Jour nalism Effectively”, Center 
for Independent Journalism, Bucureºti, România (august 2002) ºi 
ale Universitãþii de Varã “La Nouvelle Economie”, Aim En Provence 
(Franþa), în septembrie 2002. Coordonator al departamentului de 
activitãþi ºtiinþifice ale Societãþii Studenþilor Jurnaliºti din cadrul 
Universitãþii “Babeº-Bolyai” (1998-1999), redactor ºi prezentator la 
Radio Sonic, Cluj-Napoca (1998-1999) ºi apoi redactor-ºef al secþiei 
de ºtiri la ace laºi post de radio (1999-2000), redactor-ºef la Radio 
Fir, Dej (2000-2001) ºi redactor colabo rator al publicaþiei Piaþa 
literarã, Cluj-Napoca (2002). Din ianuarie 2003 este redactor-ºef 
adjunct la revista Campus UBB. Între anii 1999-2002 a participat la 
o serie de seminarii în Cluj-Napoca, Timiºoara, Drianovo (Bulgaria), 
Riga (Letonia) ºi Aix En Provence (Franþa). În perioada martie-iulie 
2006, beneficiazã de o bursã a Guvernului României, în SUA, pentru 
finalizarea tezei de doctorat.
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Linia maghiarăLinia maghiară

KÖNCZEY Elemér, n. 16 septembrie 1969, 
în Odorheiu Secuiesc. Asistent la Catedra 
de Jurnalism, unde susþine Atelierulul de 
graficã ºi design. Urmeazã Liceul “Tamasi 
Aron” din Odorheiu Secuiesc. Absolvent al 
ªcolii Populare de Artã din Cluj-Napoca, 
secþia graficã (1994) ºi, în 2001, absolvent al 
Academiei de Arte Vizuale “Ion Andreescu”, 
Cluj-Napoca, secþia graficã. În perioada 1994-
1997 este colaborator extern al cotidianului Szabadsag, iar în 1995 
este fondatorul editorialului artistic al sãptãmânalului Perspectiva, 
editat de Uniunea Studenþeascã Maghiarã din Cluj. Realizeazã 
concepþia graficã a campaniei Protecþia berzei albe în Bazinul Car-
patic, organizat de Grupul Milvus, în colaborare cu So cietatea 
Ornitologicã din România. De la prima apariþie a cotidianului Kronika, 
din 1 noiembrie 1999, concepe rubrica zilnicã de caricaturã. Câºtigã 
concursul pentru realizarea logotipului Centrului de Resurse pentru 
Diversitate Etnoculturalã din Cluj (2000). Participã la proiectarea 
ºi tehnoredactarea revistei Dialoguri didactice, editatã de Centrul 
Educaþia 2000+. În 2001, respectiv în iulie 2002, îi apare un volum 
de caricaturi proprii. Organizeazã expozi þii personale la Odorheiu 
Secuiesc, Cluj-Napoca ºi Gheorgheni. Ia parte la expoziþii în grup la 
Festivalul Umorului Maghiar (Budapesta), la Expoziþia de Caricaturi 
din Varazdin (Croaþia) ºi la Expoziþia Absolvenþilor Academiei de 
Arte Vizuale “Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, galeria UAP (2001).

SZABÓ Zsolt, n. 29.05.1946, Cluj-Napoca. 
Conf. univ. dr. Predã urmãtoa rele cursuri: 
Atelier presã scrisã, Istoria presei maghiare, 
Agenþii de presã, Tehnici de obþinrere ºi 
selectare a informaþiei, Jurnalism cultural, 
Stiluri ºi ºcoli de presã. A terminat liceul 
la ªcoala Medie “Brassai Sámuel” din Cluj 
în anul 1964, dupã care devine student la 
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Facultatea de Filologie, în anul 1969. Încã din anii studenþiei, a 
publicat în diferite ziare ºi reviste maghiare ºi a colaborat cu studioul 
de radio din Cluj ºi Bucureºti. Începând cu anul 1976, colaboreazã la 
realizarea Dicþionarului istoric al lexicului maghiar din Transilvania, 
într-o echipã condusã de profesorul dr. Szabó T. Attila, contribuind 
la întocmirea volumelor IV-VIII. Din anul 1980, este membru al 
Asociaþiei Internaþionale a Filologilor Maghiari, iar din 1984 a fost 
primit în rândurile Societãþii Fino-Ugrice din Helsinki. Din anul 
1991, este redactor-ºef la revista Mûvelődés, revistã de sociologie a 
culturii în limba maghiarã a Ministerului Culturii si Cultelor din 
Romania. A înfiinþat Fundaþia Foºtilor Elevi ai Liceului „Brassai 
Sámuel”, al cãrei pre ºe dinte este ºi în prezent, acþiune ce precedã 
înfiinþarea unui Centru de Tineret la Rimetea, jud. Alba, unde sunt 
organizate diferite programe, tabere ºi cursuri pentru elevi ºi pentru 
studenþi ºi sunt întreþinute relaþii cu ºcoli ºi ONG-uri din Ungaria, 
Polonia, Olanda. Activitatea sa pedagogicã a început în anul 1992, cu 
predarea cursului de istoria presei maghiare din România la Institutul 
“Sulyok István” din Oradea ºi a cursului de mass-media (1993) la 
Secþia de Jurnalisticã a Universitãþii “Babeº-Bolyai”. Din anul 1968 
ºi pânã în prezent este cunoscut în presa maghiarã din România 
în primul rând ca reporter, dar ºi ca autor de recenzii ºi studii. A 
publicat în patru volu me corespondenþa literarã a lui Benedek Elek, 
iar în anii 1995 ºi 1997 a re dactat Almanahul presei maghiare din 
România, (MURE Évkönyv, Cluj-Tg. Mureº) ºi ºi-a susþinut doctoratul 
cu tema Viaþa ºi activitatea publicistu lui Szentimrei Jenő (1891-
1969), în 2001. Din anul 1998, a fost încadrat ca lector universitar 
titular la Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Ca tedra de 
Jurnalisticã, linia maghiarã. Activitatea sa se axeazã pe presa scrisã, 
îndeosebi pe presa culturalã, conducând atelierul de presã scrisã 
ºi coordonând activitatea ºtiinþificã a studenþilor. A organizat ºi a 
participat la o serie de conferinþe, dintre care amintim: sesiunea 
ºtiinþificã “Perspective Schengen” (Budapesta, 1998), Conferinþa 
presei studenþeºti (Budapesta, 1998), tabãra internaþionalã de tineret 
“Studenþii de pretutindeni îºi dau mâna” (Salzburg, 1999, 2001 ºi 
2002), sesiunea ºtiinþificã “Benedek Elek” (Sf. Gheorghe, 1999), 
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sesiunea ºtiinþificã realizatã la Cluj în colaborare cu A.Z.M.R. ºi 
Uniunea Scriitorilor Maghiari, dedicatã centenarului publicistului 
clujean Balázs Ferenc (2001), sesiunea ”Valorile spirituale ale omului 
contemporan” (Sf. Gheorghe, 2002), sesiunea ºtiinþificã organizatã 
de Asociaþia „Mikes Kelemen” ºi Biblioteca Judeþeanã Covasna, 
”Bicentenarul Kossuth Lajos” (2002). Este membru al urmãtoarelor 
asociaþii profesiona le: Asociaþia Internaþionalã a Filologilor Maghiari, 
Budapesta (1981), Asociaþia ªtiinþificã Fino-Ugricã, Helsinki (1985), 
Asociaþia Muzeul Ardelean, Cluj (1990), Asociaþia Internaþionalã de 
Culturã Maghiarã, Budapesta (1990), Asociaþia Ziariºtilor Maghiari 
din România (1990), membru al Consiliului Dirigent (1992-1996), 
al Comisiei de Învãþãmânt (1996), Asociaþia Ziariºtilor din România 
(1991), Federaþia Internaþionalã a Jurnaliºtilor, Belgia (1991), 
membru în colectivul redacþional al revistei Protestáns Szemle, 
Budapesta (1994), Uniunea Scriitorilor Maghiari, Budapesta (2001) 
ºi membru corporativ al Academiei Maghiare, Budapesta (2002). A 
continuat cercetarea is toriei presei ºi a curentelor literare maghiare 
din Transilvania, culegând ºi publicând pânã în prezent peste 800 
de documente.

VALLASEK Júlia-Réka, n. la 13 octombrie 
1975, Cluj-Napoca. Lect. univ. dr. la Catedra 
de Jurnalism, linia maghiarã, unde susþine 
cursurile: Gramaticã normativã, Retoricã, 
Stilisticã, Publicistica maghiarã din secolul 
XX, Redactarea textului ºtiinþific, Mass-media 
- structuri ºi limbaje specifice. Urmeazã Liceul 
Teoretic “Apáczai Csere János” din Cluj-
Napoca, profilul umanist (ba calaureatul în 
1994). Universitatea “Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Facultatea de Litere, secþia maghiarã-englezã (licenþa în 
1998); urmeazã un masterat la Facultatea de Litere, secþia maghiarã, 
intitulat Literaturã ºi societate, promoþia 1999. Dr. la Universitatea 
din Debrecen, Ungaria, cu tema Literatura maghiarã din Transilvania 
în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial. Publicã eseuri ºi criti-
cã literarã în reviste din 1996; membru al Colegiului Invizibil, 
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participând la proiectul Canoanele literare între 1957-2000, anul 
universitar 1996-1997 ºi 1997-1998; curs intensiv de management 
cultural, organi zat de firma Codecs, iulie 1997; manager cultural al 
Colegiului Invizibil, anul universitar 1997-1998; curs de traducere 
din limba maghiarã în limba românã ºi din limba românã în limba 
maghiarã, organizat ºi finanþat de Fundaþia Soros pentru o Societate 
Deschisã, sub îndrumarea scriitorului ºi traducãtorului clujean 
Fodor Sandor, 1997; premiul de debut, împreunã cu membrii 
Colegiului Invizibil; cadru asociat în Catedra de Literaturã Maghiarã 
din cadrul Facultãþii de Litere. Bursã CEEPUS pentru cercetare la 
Universitatea JATE din Szeged, Ungaria, mai 1999; bursã de cercetare 
la Universitatea “Eotvos Lorand” din Budapesta, oferitã de Societatea 
Muzeului Ardelean pentru studenþii cursului de masterat, martie 
1999; premiul de debut al Asociaþiei Scriitorilor din România, filiala 
Cluj, pentru volumul semnat de Mircea Iorgulescu (“Marea trãn cã-
nea lã”), de Mircea Iorgulescu, 2001; premiul de debut pentru criticã 
literarã, 2001.

VINCZE Hanna Orsolya s-a nãscut la 21 
mai 1977, la Târgu Mureº. Între 1996–2000 a 
urmat Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Facultatea de Litere, secþia limba 
ºi literatura maghiarã – limba ºi literatura 
englezã, sesiunea iunie 2000; titlul lucrãrii 
de licenþã: Privatus emberek. Közelítések 
Bethlen Miklós és Kemény János öné let-
írásához. (Persoane private. Memoriile lui 
János Kemény ºi Miklós Bethlen.)

Între 2000-2001 studiazã la Universitatea Central-Europeanã 
din Bu da pesta, obþinând un masterat în istoria Europei Centrale; 
titlul lucrãrii: The Making of a Prince. The Image of Gábor Bethlen 
in Contemporary Written Sources. (Crearea unui prinþ. Imaginea 
lui Gábor Bethlen în surse scrise contemporane.), iar între 2000-
2003, frecventeazã, la Universitatea din Szeged, Facultatea de Litere, 
Catedra de Comparatisticã, programa PhD Teorie ºi interpretare. Din 
2002 este candidatã PhD la CEU Budapesta, programa de istorie 
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comparatã a Europei Centrale ºi de Sud-Est. În anii 2005-2006 
beneficiazã de bursa Chevening a Foreign and Commonwealth Office 
a guvernului Marii Britanii la Universitatea Oxford.

A participat la conferinþe în þară ºi în strãinãtate. 
A publicat numeroase studii ºi eseuri: “Gazdálkodás, életvilág 

és identitás összefüggései. A kőszegremetei közösségi identitásról”. 
(Raporturi între agriculturã, spaþiu ºi identitate. Despre identitatea 
de grup a satului Rimetea.). Co-autor: Incze Eva, în Az Avas térség. 
(Bazinul Oaº.). Editat de Asociaþia Etnograficã Kriza János, Cluj, 
1998, 28-34. “Michel Foucault: Hogyan beszélik el a gyilkosságokat?” 
(Criticã despre studiul lui Foucault cu privire la Pierre Riviere). 
Látó 1999/7, 62-63. “Befûteni a teret. Térey János: Térerő.” (Despre 
volumul de poezii al lui Térey.) Korunk 1999/11, 122-124.“Szó 
és te(s)t. Egy lócsiszár virágvasárnapja – három olvasat.” (Trei 
interpretãri ale dramei istorice Egy lócsiszár virágvasárnapja). 
LKKT, Revista de teorie literarã a Colegiului Invizibil Cluj, 2000/1. 
“Tényfékezés. Garaczi László: Mintha élnél.” (Despre volumul de 
prozã al lui Garaczi.). LKKT Revista de teorie literarã a Colegiului 
Invizibil Cluj, 2000/2. “Bethlen Miklós és Kemény János emlékirata 
Hermányi Dienes József olvasatáb. (Memoriile lui Bethlen Miklós 
ºi Kemény János în interpretarea lui Hermányi Dienes József.). Látó 
1999/3. “Önéletírás, tények, toposzok.” (Memorii, fapte ºi topologie.) 
LKKT, Revista de teorie literarã a Colegiului Invizibil Cluj, 2001/5, 
ºi Határon. Redactat de Armean Otília ºi Odorics Ferenc. Editura 
Osiris-Pompeji, Budapest-Szeged, 2002. “Competing Narratives 
on Transylvanian Space in the Interwar Period.” (Narative despre 
spaþiul transilvãnean în perioada interbelicã.) Carnival, Journal of the 
International History Students’ Association, 2001. 36. “Metamorphosis 
Transylvaniae.” Könyvesház. Revistã de biblioteconomie. 2001/2. 
“A szubjektum mint stratéga.” (Subiectul ca strateg.) LKKT, Revista 
de teorie literarã a Colegiului Invizibil Cluj, 2002.9.ºi în T. Szabó 
Levente, red., Nyelvek,szövegek,identita’sok (Limbi, texte, identi tãþi.) 
Cluj: Kriterion , 2003. “Peregrinus diákok Európa-képe” (Imaginea 
Eu ropei în viziunea studenþilor peregrini.). Könyvesház. Revistã 
de bibliote co nomie. 2003.1-2. „Geografie simbolicã în discursul 
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jurnalistic contempo ran.”, în Ilie Rad (coord.), Schimbãri în Europa, 
schimbãri în mass-media, Li mes, Cluj-Napoca, 2004, 300-308. 
“Public Opinion in Absolutist Political Sys tems. The case of the 
public sphere.” Integration Studies. Working papers series, Research 
Centre of Ethno-regional Studies. Institute for Political Science of 
the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2004. 

Linia germanăLinia germană

Veronica Dana Irina CÂMPIAN s-a nãscut 
la 5 mai 1981, în oraºul Braºov. Urmeazã 
clasele primare, gimnaziale ºi liceale la Liceul 
“Johannes Honterus“ din Braºov (1988-2000), 
apoi Facultatea de Litere, Secþia germanã-
japonezã, a Universitatãþii “Babeº-Bolyai” 
din Cluj-Napoca (2000- 2004). Simultan, 
este studentã la Facultatea de ªtiinþe Politice, 
Administrative ºi ale Comunicãrii, Secþia 
Jurnalism, linia germanã (2001-2005). În perioada 2004-2005, 
urmeazã un masterat în cadrul Universitãþii “Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, Facultatea de Litere, Catedra de limba ºi literatura germanã; 
titlul masteratului: „Studii de interculturalitate ro mâno-germane: 
problema traducerilor literare“. Din octombrie 2005 este doctorandã a 
Universitãþii din Bucureºti, Facultatea de Limbi Strãine, frecventând 
ªcoala Doctorala de Lingvisticã „Limbi ºi identitãþi culturale” (limba 
germanã; domeniul de cercetare: parametrii lingvistici ai manipulãrii 
mediatice). Activitatea profesionalã i-a fost rãsplãtitã cu numeroase 
diplome ºi participãri la consursuri: 1996: Concursul de traduceri 
literare – Reºiþa – Diplomã de merit; 1999: Obþinerea diplomei 
Cambridge (First Certificate); 2000: Obþinerea unei diplome de 
competenþã lingvisticã oferitã de Ministerul Culturii ºi al Cultelor 
din Germania (Sprachdiplom); 2002: 22 august-7 septembrie: 
seminar în cadrul Facultãþii de Jurnalism din Stuttgart; 2002: bursã 
semestrialã DAAD - Kassel, Germania (oct 2002- feb 2003); tema 
bursei: germana ca limbã strainã: Tehnici ºi metode de predare; 
2003: 3- 15 iulie: Tabarã de varã de jurnalism (Radio) Parchim 
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– Germania; 2005: Premiul I la sesiunea ºtiinþifică a studenþilor ºi 
masteranzilor din cadrul Facultaþii de Litere a Universitaþii Babeº-
Bolyai (secþia de limba ºi literatura germanã). Lucrarea se va publica 
pe site-ul Facultãþii de Litere în cursul semestrului II, anul academic 
2005-2006; 2005: Menþiune la sesiunea ºtiinþifică a studenþilor ºi 
masteranzilor din cadrul Facultaþii de Litere a Universitaþii Babeº-
Bolyai (secþia de lingvisticã). Din februarie 2006 este asistent 
universitar la Catedra de Jurnalism – Linia germanã, Facultatea 
de Ştiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii. A publicat 
articole în Studia, Revista Transilvanã de ªtiinþe ale Comunicãrii 
etc.

Delia Cristina BALABAN, n. 1 octombrie 
1973, Mediaº, jud. Sibiu. Lector la secþia 
Comunicare Socialã ºi Relaþii Publice 
din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative, Cluj-Napoca (din martie 
2003), ºi la Secþia de Jurnalism, linia germanã. 
Predã urmãtoarele discipline: Analiza 
mijloacelor de comunicare mediaticã, Strategii 
ºi tehnici creative, Comunicare publicitarã, 
Limbaj publicitar, Ma na gement media, Psihosociologia ºi conducerea 
campaniei publicitare. Urmeazã Liceul Teoretic „Axente Sever“ din 
Mediaº (1988-1992), apoi Facultatea de Istorie ºi Filosofie, secþia 
Filosofie, din cadrul Universitãþii “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca 
(1994-1998), programul de studii aprofundate de filosofia umanului, 
al secþiei Filosofie (1998-1999) ºi Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative, Cluj-Napoca (1998-2002). A efectuat o perioadã de 
cercetare postuniversitarã la Europa Universität Viadrina, Frankfurt 
(Oder), Facultatea de ªtiinþe Culturale (2000-2002), obþinând întâi 
titlul de Master of European Studies (ianuarie 2002), apoi doctoratul 
în ºtiinþele comunicãrii la aceeaºi universitate (2003). Publicaþii: 
Die wirtschaftspolitische Entwicklung Rumäniens im Hinblick 
auf die Privatisierung, în Südosteuropa: Zwischen Krise und Nor-
ma lisierung, n. 26, mai 2001, Forschungsstelle Os t eu ropa an der 
Universität Bremen; Die Entwicklung der Fernsehlandschaft nach 
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der Wende in Rumänien, în Busch, Panasiuk, Schröder (Hrsg.): 
Me dien transformationsprozesse, Gesellschaft licher Wandel und 
Demokratisierung in Südosteuropa, Peter Lang Verlag, Frankfurt 
(Main), 2003, p. 315-332, ºi pe documentaþia multimedia cu acelaºi 
titlu publicatã de Bernreuter, Höfner, Ivkovac (Hrsg.), Frankfurt 
(Oder), 2001, volumul Informationsver mitt lung und őffentliche 
Meinungsbildung im rumänischen Fersehen, Presa Universitarã 
Clujeanã, 2003. Colaborãri la: Europolis, East, Studia, Tribuna, Piaþa 
literarã, Jurnalism ºi comunicare etc. 

Cãlin RUS, n. 5 iulie 1970, Cluj-Napoca. 
Absolvent al Universitãþii Babeº-Bolyai, 
Facultatea de Istorie si Filosofie, specializarea 
psihologie Doctor în ºtiinte ale comunicarii 
(2005). Experienþa internaþionalã: 1995-1998, 
stagiu de doctorat la Universitatea “Ludwig 
Maximilian”, München, 1999, 2000, 2001, 
2002 – profesor asociat la programele de 
formare ºi specializare a studenþilor pe teme 
de jurnalism, comunicare ºi PR, la Academia de Studii Jurnalistice 
Stuttgart, 2002 – schimb de experienþã la Michigan State University, 
S.U.A., 2005 – Exchange Program-Mi chigan State University, 2005 
– Profesor asociat la programul de formare al studenþilor pe teme 
de comunicare politicã ºi identitate americanã, program realizat 
în colaborare cu Plymouth State University. Este ºeful Catedrei de 
Comunicare Socialã ºi Relaþii Publice de la Facultatea de ªtiinte 
Politice ºi Administrative. Întemeietorul Secþiei de Jurnalism, 
linia germanã, la Facultatea de ªtiinte Politice ºi Administrative. 
Întemeietorul Secþiei de Comunicare ºi Relaþii Publice de la la 
Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative. Consilier PR la 
compartimentul de imagine al UBB. A publicat următoarele volume: 
Introducere în ºtiinþa comunicãrii ºi a rela þiilor publice (2002); 
Circulaþia informaþiei (2002); Relaþii publice ºi publi citate (2004); 
Coautor la vol. Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan (2003) 
ºi la vol. Relaþii publice: coduri, practici, interferenþe (2004).
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3. Cadre didactice care au plecat 3. Cadre didactice care au plecat 
de la Catedra de Jurnalismde la Catedra de Jurnalism

De-a lungul celor 13 ani de existenþã, la Catedra de Jurnalism au 
fost ºi cadre didactice care au plecat de aici, din diverse motive. O 
sã prezint în continuare cele mai importante plecãri.

Tudor Vlad. A lucrat la catedrã de la înfiinþarea secþiei, pâna în 
anul 1999, când a plecat în SUA, cu o bursã Fulbright. A susþinut 
cursurile: Genuri jurnalistice; Introducere în teoria ºi practica mass-
media; Filmologie. A publicat în acest interval douã lucrãri de profil: 
Interviul. De la Platon la Playboy (1998) ºi Fascinaþia filmului la 
scriitorii români (1999). 

Doru Pop a lucrat la noi în intervalul 1998-2001. Timp de 
aproape un an, a fost ºeful Catedrei de Jurnalism. În acest interval, a 
publicat: Obsesii sociale (1998); Procesele democraþiei ºi mass-media, 
compendiu (2000); Mass-media ºi politica (2000). A tradus celebra 
lucrare a lui Giovanni Sartori, The theory of democracy revisited. A 
coordonat publicaþia Altfel. A propus câteva cursuri noi: Mass-media 
ºi politica, Analiza discursului politic etc. În anul 2001, a plecat în 
SUA, în urma câºtigarii unei burse Ron Brown. Dupã revenirea din 
SUA, a devenit lector la Facultatea de Teatru ºi Televiziune. 

Miruna Runcan a funcþionat la catedrã în perioada 2001-2004, 
tran sferându-se la Cluj-Napoca de la Facultatea de Ziaristicã a 
Universitãþii Hype rion din Bucureºti. A publicat în acest interval: 
Modelul teatral românesc (2000); A patra putere: legislaþie ºi eticã 
pentru jurnaliºti (2002); Teat ra lizarea ºi re teatralizarea în România 
(2000). A rãspuns de organizarea licenþei, s-a im pli cat în redactarea 
curriculei, în examenele de admitere, propunând, de re gu lã, proba 
de creativitate. A coordonat mai multe sesiuni ºtiinþifice studenþeºti. 
În anul 2004, s-a transferat la Catedra de Teatru a Facultaþii de 
Litere.

Ruxandra Cesereanu a lucrat la Catedra de Jurnalism în 
intervalul 2002-2005. A publicat: Imaginarul violent al românilor 
(2000); Nebulon (2005); Decembrie ’89. Deconstrucþia unei revoluþii 
(2004); Gulagul în conºtiinþa româneasca. Memorialistica ºi literatura 
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închisorilor ºi lagãrelor comuniste, stu diu de mentalitate (2005). 
De asemenea, împreunã cu studenþii care au urmat cursul de 
reportaj social, a tipãrit trei cãrþi, semnate Ruxandra Cesereanu 
& Co: Fãrâme, cioburi, aºchii dintr-o Curte a Miracolelor (2004); 
A doua Curte a Miracolelor (2004); Made în Romania (2006). A 
organizat numeroase excursii la Sighet, a obþinut donaþii de cãrþi 
pentru biblioteca facultãþii, a invitat la cursurile sale personalitãþi 
precum Ana Blandiana, Romulus Rusan, Marius Oprea, Doina Jela. 
S-a implicat în examenele de admitere, în organi za rea masteratului 
“Comunicarea mediaticã în epoca globalizarii”. A editat vo lumul 
Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan (Editura Limes, Cluj-
Napoca, 2003). În 2004 a fost propusã de catedrã ºi a luat Premiul 
pentru cercetare al Universitãþii “Babeº-Bolyai”. Începând cu 
semestrul II al anului acade mic 2005-2006, s-a transferat la Catedra 
de literaturã comparatã a Facultaþii de Litere. 

Au mai lucrat la Catedra de Jurnalism, în calitate de titulari: 
George Anghelcev, Vasile Docea, Horváth Anikó, Rodica Mocan, 
Mircea Naidin, Luciana Sãlãgean, Arieta Voivod, Zsugan Gyula.

4. Cadre didactice asociate (selectiv)4. Cadre didactice asociate (selectiv)

Marius ACIU, n. la 19 aprilie 1963, la 
Cluj-Napoca. A urmat cursurile Institutului 
Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Meca-
nicã, absolvind-o în 1988. Perioada dintre 
1982 ºi 1985 îl gãseºte lãcãtuº mecanic 
în cadrul aceluiaºi Institut Politehnic din 
Cluj, dupã care, în 1985, trece pe cercetarea 
metalurgiei pulberilor, unde este tehnician-
inginer pânã în 1992. Între1992 ºi 1993 este 
redactor la TVR Cluj, dupã care devine director de programe la 
Radio Sonic, iar între 1996 ºi 1999 copyriter la Vitrina Advertising. 
În 1999 se întoarce la Radio Sonic, unde devine director general, iar 
din 2000 pânã în prezent este director general la Advantage Media 
Communication.



Ilie RAD78

Domenii de activitate: cercetãri în domeniul ceramicilor speciale, 
mass-media (radio, TVR, regizor, scenarist, voice-over ºi interpret la 
emisiunea de divertisment “ªtirile de Sâmbãta Asta”, actualmente 
“Canalul de ªtiri”), entertainment ºi publicitate.

Din 2002 este cadru didactic asociat la Secþia de Jurnalism a 
Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative din Cluj-Napoca, unde 
susþine mai multe cursuri legate de fenomenul publicitar.

Emil BOC s-a nãscut la 6 septembrie 1966, în 
comuna Rãchiþele, jud. Cluj. Urmeazã clasele 
primare în localitatea natalã (unde l-a avut ca 
profesor de românã pe cunoscutul poet Teofil 
Rãchiþeanu), apoi devine elev la Liceul „Ady-
ªincai” din Cluj-Napoca. Student la Facultatea 
de Istorie-Filosofie, secþia Filosofie-Psihologie 
din Cluj-Napoca (1986-1991) ºi la Facultatea 
de Drept (1991-1995). Profesor la Liceul 
Pedagogic „Gheor ghe Lazãr” din Cluj-Napoca (1991-1993), dupã care 
devine preparator (1995), asistent (1994-1997), lector (1997-2000) 
ºi conferenþiar la Facultatea de ªtiinte Politice ºi Administrative 
(fiind unul dintre semnatarii memoriului de constituire a acestei 
facultãþi). Predã urmãtoarele cursuri: Sisteme politice comparate; 
Politica constituþionalã ºi drept constituþional; Constituþia ºi 
libertãþile civile din România etc. Doctor în ºtiinþe politice, cu teza 
Separaþia puteri lor în stat, doctorand în drept constituþional, cu teza 
Perspectiva comparativã asupra sistemelor constituþionale central ºi 
est-europene. În perioada ianu arie-iu lie 1992 a urmat un stagiu de 
pregãtire în ºtiinþe sociale ºi educaþionale la Basford Hall College 
din Nottingham (Anglia). În cali tate de visiting scholar, a desfãºurat 
activitãþi didactice ºi de cercetare la Universitatea din Pittsburg 
(ianu arie-aprilie 1996), la Michigan State University, East Lancing 
(februarie-martie 1998). Beneficiarul unei burse Tempus la Uni-
ver sitatea Liberã din Bruxelles (februa rie-martie 1997). A susþinut 
conferinþe la universitãþi din Pittsburgh, Bratislava ºi Charlottesville, 
precum ºi peste 20 de conferinþe la reuniuni ºtiinþifice organiz a-
te în þarã. A debutat cu studiul Teoria constructelor personale, 
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lucrare premia tã la sesiunea cercurilor ºtiinþifice studenþeºti din 
1988 ºi publicatã în acelaºi an în Buletinul ºtiinþific al Universitãþii. 
Colaboreazã cu studii de specialitate ºi eseuri juridice la Studia 
Universitatis Babeº-Bolyai, seriile Sociologie-Politologie, Historia 
ºi Ephemerides, la Tribuna, Sfera politicii, Polis, Reporter, ªtirea, 
Standard In ter national, Monitorul de Cluj, precum ºi la publicaþii 
internaþionale: Journal of Constitutional Low în Eastern and Central 
Europe (SUA), Den Bosch (Olanda) etc. Coautor la volumul Studii 
ºi cercetãri din domeniul ºtiinþelor socio-umane (1996). A publicat 
lucrarea Sisteme parlamentare ºi prezidenþiale comparate (1996), 
Lideri politici mondiali (1996). Participã, ca invitat, la emisiunile 
unor pos turi locale şi centrale de radio ºi televiziune. Membru 
al Baroului de Avocaþi din Cluj-Napoca. În paralel cu activitatea 
juridicã, didactica ºi de cercetare, desfãºoarã o intensã activitate 
politicã, fiind vicepreºedinte al Paridului Democrat, Filiala Cluj, 
apoi preºedintele acestei Filiale. Membru al Asociaþiei Americane 
de ªtiinþe Politice ºi membru fondator al Asociaþiei Absolvenþilor 
Universitãþii „Babeº-Bolyai”. Coordonator al ªcolii liderilor politici, 
în colaborare cu Universitatea din Michigan. Deputat de Cluj, între 
2000-2004. Pe durata mandatului de parlamentar, a fost lider al 
Grupului parlamentar al PD, vicepreºedinte al Comisiei juridice, de 
disciplinã ºi imunitãþi, având funcþii de conducere în diverse comisii 
de specialitate ale Parlamentului României. În 2004 devine Primar 
al Municipiului Cluj-Napoca ºi preºedinte al Partidului Democrat 
din România. Pentru studenþii jurnaliºti, Emil Boc susþine un curs 
de drept constituþional.

ªtefan BORBÉLY (n. 31 oct. 1953, în Fãgãraº) 
este profesor universitar la Facultatea de Litere 
din Cluj, în cadrul Colectivului de literaturã 
universalã ºi comparatã. Doctorat în literaturã 
comparatã (1999). Echinoxist ca formaþie, 
a debutat editorial în 1995, cu volumul de 
eseuri Grãdina magistrului Thomas (Premiul 
pentru debut al Uniunii Scriitorilor; Premiul 
Salonului de Carte Cluj-Napoca, 1995; Premiul 
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“Radu Enescu” al revistei Familia din Oradea). A mai publicat: 
Xenograme (1997; Premiul pentru criticã al revistei Poesis din Satu 
Mare), Visul lupului de stepã (1999; Premiul “Marian Papahagi” 
pentru eseu al Fun da þiei Culturale Dacia; Premiul “I. Negoiþescu” 
al Fundaþiei Culturale Eu pho  rion, Sibiu; Premiul pentru “Cea mai 
bunã carte a anului” – criticã li te ra rã, eseu –, decernat de cãtre 
Asociaþia Scriitorilor Profesioniºti din România – ASPRO; Premiul 
Salonului Internaþional de Carte, Oradea, decernat Editurii Dacia 
pentru editarea volumului), De la Herakles la Eulenspiegel. Eroicul 
(2001; Premiul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj; Premiul „I. 
Negoiþescu” al Fundaþiei Culturale Apostrof din Cluj), Opoziþii 
constructive (2002), Matei Cãlinescu. Monografie (2003), Cercul de 
graþie (2003), Proza fantasticã a lui Mircea Eliade. Complexul gnostic 
(2003; Premiul pentru criticã literarã ºi eseu al Asociaþiei Scriitorilor 
din Cluj), Mitologie generalã I. (2004). A coordonat volumul colectiv 
Experienþa externã (1999), a realizat câteva traduceri ºi este prezent 
în mai multe volume colective. Este membru al Uniunii Scriitorilor 
ºi ASPRO. A colaborat la volume lexico gra fice, printre care: 
Dicþionarul scriitorilor români (DSR, ed. Zaciu-Papahagi-Sasu, I-IV), 
Dicþionarul esenþial al scriitorilor români (DESR), Dicþionar analitic 
de opere literare româneºti (I-IV; ed. Ion Pop). Bursier multiplu al 
Colegiului Noua Europã din Bucureºti (1996-2004), a beneficiat 
de stagii de pregãtire în Marea Britanie (Oxford, 1999) ºi Statele 
Unite; bursier Fulbright în 1992, la Indiana University, Bloo ming-
ton; visiting fellow la New York, Columbia University, respectiv la 
Institute for Psychohistory (1997, 1999, 2000) ºi la University of 
North Carolina, Chapel Hill (2001). Director al revistei Echinox, 
împreunã cu Corin Braga, între 1993-2000; în prezent: co-editor al 
revistei Caietele Echinox. Membru fondator al Fundaþiei Culturale 
Echinox. Membru al Consiliului consultativ al revistei Observator 
cultural, corespondent pentru Cluj al revistei Euphorion din Sibiu. 
Iniþiator ºi responsabil al filialei româneºti a Asociaþiei Internaþionale 
a Psihoistoricilor (International Psychohistorians’ Association, New 
York: www. psychohistory.com), contributing editor al revistei The 
Journal for Psychohistory (New York). Publicã frecvent în Apostrof 
(cronicã literarã), Euphorion, Observator cultural ºi Caietele Echinox. 



Învãþãmântul jurnalistic clujean 81

Coordonator de program la Centrul de Cercetare a Imaginarului de 
la Facultatea de Litere din Cluj: www.lett.ubbcluj.ro/~phantasma. 

Dan Florentin CHIRIBUCÃ, n. 10 iulie 1967, 
Ploieºti. Profesor univer si tar la Facultatea 
de Sociologie ºi Asistenþã Socialã ºi cadru 
universitar asociat la Facultatea de ªtiinþe 
Politice ºi Adminis tra ti ve, Secþia de Jur-
nalism. Frecventeazã cursurile Facultãþii de 
Istorie ºi Filosofie din cadrul Universitãþii 
“Babeº-Bolyai”, în urma cãrora îºi dobândeºte 
licenþa în so cio  logie (1995). Urmeazã, în 
cadrul aceleiaºi facultãþi, cur suri de masterat în domeniul sociologiei 
(1996), unde, în paralel, este ºi preparator (1995-1997). Cer ce tãtor la 
Institutul de Studii Sociale, Sondaje, Mar ke ting ºi Publicitate Metro 
Media Transilvania (1994-1998), unde, în 1998, deþine funcþia de 
director de cercetare. În perioada 1997-1999 este asis tent la Catedra 
de Sociologie din cadrul Facultãþii de Istorie ºi Filosofie. De vine 
consultant pentru Banca Mondialã (2003), dupã ce a deþinut funcþia 
de expert la Hart Group As sociate din Londra (1999). Doctorat în 
sociologie (2002). Lector al Facultãþii de Sociologie ºi Asis ten þã 
Socialã, Catedra de Sociologie (2000-2004). Susþine o serie de cursuri 
ºi seminarii la urmãtoa rele discipline: Metode ºi tehnici de cercetare 
în ºtiinþele sociale, Sociologie generalã, Sociologia comunicãrii, 
Sociologia presei, Culturã ºi comunicare de masã, Tehnici de sondare 
a opiniei publice, Metode cantitative ºi calitative de cercetare a presei. 
Toatã aceastã activitate este încununatã prin apariþia unor volume 
precum: Tran ziþia postcomunistã ºi reconstrucþia modernitãþii în 
România, Dacia-Eikon, Cluj-Napoca (2004); Mapped In or Mapped 
Out?: The Romanian Poor in Inter-Household and Community 
Networks, World Bank, Washington (coautor – 2004); Evaluarea 
nevoilor de asistenþã socialã. Ghid metodologic, Afir, Bu c u reºti 
(coautor – 2004); The Impact of Minority Participation in Romanian 
Government, în A New Balance: Democracy and Minorities in Post-
Communist Europe, editat de Monica Robotin, Levente Salat, Open 
Society Institute, Budapest (coautor – 2003); Sondajele de opinie. Mod 
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de utilizare. Alegerile 2000. Prezentare ºi analizã, Paideia, Bu cureºti 
(coautor – 2001); Feþele schimbãrii. Ro mânii ºi provocãrile tranzi þiei, 
Nemira, Bucureºti (coautor – 1999); Societatea civilã ºi administraþia 
lo calã, Metro-Media Press, Cluj-Napoca (coautor – 1999); Audienþa 
radio în România 1996 – 1997, Fundaþia Culturalã Românã – Centrul 
de Studii Transilvane, Cluj-Napoca (coautor – 1998); The Impact 
of Economic Re struc tu ring in Mono-industrial Areas. Strategies and 
Alternatives for the Labor Re conversion of the Formerly Redundant 
in the Jiu Valley, Romania. IWM Publications, SOCO Project Paper 
No. 87, Vienna (coautor – 2000); Notes on Cultural Globalisation, 
în Globalisation, Diversity, and the Questions In-Between, selections 
from the 1999 World Futures Studies Federation XVIth World 
Conference. Editatã de George L. Aguilar; Mentalitatea – factor de 
influenþã în tranziþia societãþii româneºti, Studia Universitatis, revista 
Universitãþii “Babeº-Bolyai”, ºtiinþe social-politice (1996).

Dan CUREAN, nãscut la 30 octombrie 1968. 
Lector asociat la Catedra de Jurnalisticã. Predã 
cursuri de televiziune. A urmat cursurile 
ªcolii Populare de Artã, specializarea Artã 
Cinematograficã (1985-1987), a absolvit Fa-
cultatea de Mecanicã din cadrul Universitãþii 
Tehnice. Urmeazã cursuri de imagine ºi 
reportaj de televiziune în cadrul Organizaþiei 
Tele vi ziunilor din Europa (aprilie-mai 1995). 
În perioada februarie-martie 1997, urmeazã un curs pentru ins trui re în 
camere digitale. A absolvit Facultatea de Co municare “David Ogilvy” 
(2001-2004). Este membru al Asociaþiei Profesioniºtilor în Imagine, 
al Clubului Artis ºi membru fondator al Fudaþiei Arta. În perioada 
1990-2003 este fo toreporter ºi redactor la ziarul Nu, Cluj-Napoca. 
Este profesor asociat la mai multe facultãþi: Academia de Artã “Ion 
Andreescu”, Cluj-Napoca (1996-2000), Universitatea “Vasile Goldiº”, 
Arad, ºi Facultatea de Jurnalism, Zalãu (2002-2003), Universitatea 
“Babeº-Bolyai”, Facultatea de Jurnalisticã ºi Facultatea de Teatru ºi 
Televiziune (din 2001 pânã în prezent). În prezent este director de 
imagine la TVR Cluj, unde ºi-a început colaborarea în 1994. A luat 
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diverse premii, dintre care amintim: Premiul Uniunii Ziariºtilor 
Pro fe sio niºti (Cluj-Napoca, 2004), Premiul II pentru regie de spot 
publicitar (Transilvania Publitop 2001), Marele Premiu Televest 
(2000), Premiul Special pentru Imagine la Festivalul Producþiilor 
Regionale Televest (Timiºoara 2000), Premiul I la Festivalul Etnofilm, 
secþiunea film documentar (Bacãu, 1998), Premiul III la Festivalul 
“Toamna la Voroneþ”, secþiunea film docu men tar, Premiul Special 
pentru imagine la Gala Producþiilor de Televiziune (Iaºi, 1996). A 
participat la festivalurile de film de scurt metraj de la: Brno, Berlin, 
Edin burgh, Gyol, Ujgorod, Viena, Sibiu (Astra Film), Slãtioara 
(Niºte Þã rani), Bacãu (Etnofilm). A fost co-regizor la programul de 
divertisment “ªtirile de Sâmbãta Asta”, co-autor al expoziþiei de artã 
“Memoria In versatã” (Cluj-Napoca, Bucureºti 1998), autor (regie ºi 
imagine) de clipuri publicitare, muzi cale ºi de filme documentare. A 
avut ºi colaborãri interna þio nale, ca regizor de imagine: Inforg Studio 
Budapesta (2003-2004), Volaticus Television Paris (2004), Fisher-Gat 
Productions Israel (1997), Bayericher Rundfunk (1996).

Mihai DRAGOLEA s-a nãscut la 13 februarie 
1955, în Petroºani, jud. Hunedoara. Urmeazã 
Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca (1975-
1979), secþia românã-englezã. În prezent este 
realizator de emisiuni la TVR Cluj, specializat 
în emisiuni cu profil cultural. Doctor în ºtiinte 
filologice, cu teza Li te ra tura fragmentarã 
(1998). Este membru în Comitetul de 
conducere al Asociaþiei Scriitorilor din Cluj. 
Co la boreazã la principalele reviste de culturã din þarã: Tri bu na (unde 
deþine o rubricã permanentã), Steaua, Familia, Vatra etc. A publicat 
urmãtoarele volu me: În exercitiul ficþiunii, eseu, 1992; Arhiva de 
goluri ºi plinuri. Literatura fragmentarã, eseu, 1998; Cãlãtorii pe 
muchia de cuþit, prozã scurtã, 1991; De departe spre aproape, roman, 
2001; Colecþia de mirãri, secvenþe, 2005. Prezent în volumul În 
lumea taþilor, 2004. Începând cu anul academic 2005-2006, susþine 
mai multe cursuri de profil la Secþia de Jurnalism: Fundamentele 
televiziunii; Atelier TV etc.
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Vistian GOIA s-a nãscut la 15 septembrie 
1935, în Roºia de Secaº, jud. Alba. A absolvit 
Facultatea de Filologie, secþia românã-istorie, a 
Universitãþii din Cluj (licenþa în 1960). Doctorat 
cu teza V.A. Urechia, studiu monografic, 1975. 
Parcurge toate treptele didactice, pânã la aceea 
de profesor titular al cursurilor de metodica 
limbii ºi literaturii române, la Facultatea de 
Litere, ºi de literaturã pentru copii, la Facultatea 
de Psi ho logie ºi ªtiintele Educaþiei, din cadrul 
Universitãþîi “Ba beº-Bolyai”. Colaboreazã la Steaua, Tribuna, Limbã 
ºi literaturã, Revista de pedagogie, Studia Universitatis “Babeº-Bolyai”, 
Perpective etc. A publicat urmãtoarele vo lume: Liteatura pentru copii 
(1970); V. A. Urechia (1979); Oratori ºi elocinþã româneascã. Ediþie 
îngriji tã, prefaþã, note ºi glosar de ~ (1985); G. I. Ionescu-Sion, Portrete 
ºi evocãri is torice. Ediþie îngrijitã ºi bibliografie de ~ (1986); B. P. 
Hasdeu ºi discipolii sãi (1987); Metodica predãrii limbii ºi literaturii 
române (1995); Elocinþã ºi parlamentarism (1997); Ipostazele în vãþãrii 
(1999); Literatura pentru copii ºi tineret (2003); Elocinþa ºi parlamen-
tarism (1997); Ipostazele învãþãrii – limba ºi literature românã (1999); 
Didactica limbii ºi literaturii române (2002); Literatura pentru copii ºi 
tineret (2003); Nicolae Comºa, Portrete ºi studii literare. Ediþie îngrijitã, 
prefaþã, note ºi bibliografie de ~ (2004); Destine parlamentare (2004); 
Glasul memoriei (2005). Fãt-Frumos ºi Ileana Cosânzeana. Basme 
populare româneºti – antologie. Ediþie îngrijita, introducere, notã asupra 
ediþiei ºi glosar de ~ (2006). La Secþia de Jurnalism a susþinut, ani de-a 
rândul, un curs de retoricã generalã. Începând cu anul academic 2005-
2006, susþine la masterat cursul Retoricã jurnalisticã.

Emil MORITZ, n. la 8 noiembrie 1965. 
Absolvent al Facultaþii de Biologie, Geografie 
ºi Geologie, secþia Inginerie Geologicã ºi 
Geofizicã, s-a hotãrât în anul 1993 sã-ºi 
materializeze pasiunea sa pentru fotografie, 
urmând cursurile Academiei de Arte 
Vizuale “Ion Andreescu”, secþia Foto, Video 
ºi Procesare a imaginilor pe computer. 
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Emil Moritz îºi declarã liber apartenenþa sa la diferite organisme 
profesionale: Uniunea Artiºtilor Plastici din România (membru ti tu-
lar), Asociaþia Românã de Ex-Libris (membru fondator), Grupul + 
- UNU arte plastice, Fotoclubul Târgu-Mureº (membru de onoare). 
Spe cia lizat în domeniul artei fotografice, are ºi alte calitaþi în ceea 
ce priveºte urmãtoarele domenii: desen, picturã, graficã, graficã micã 
de carte, mixedmedia ºi mail-art. Pe lângã funcþia de lector asociat 
la Facultatea de Stiinþe Politice si Administrative, Universitatea 
“Babeº-Bolyai”, secþia Jurnalism, este fotoreporter la revista Scutul 
Patriei, de 6 ani. Experienþa sa vastã îl plaseazã la graniþa dintre 
un inginer geolog (1990-1992, Formin SA, Oraviþa), un fotoreporter 
(1997-1999, Monitorul de Cluj, Cluj, ºi 1999-2005, Scutul Patriei, 
Cluj) ºi un lector (2004-2005, UBB, Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Admi nis trative, Secþia Jurnalism, Atelier de Fotojurnalism). În 
urma activitãþii sale în dome niul artei fotografice în spe cial, a fost 
ºi este apreciat nu numai la noi în þarã. A primit numeroase pre mii: 
Postage stamp designs contest, Tokio, Ja ponia, menþiu ne de onoare 
(2003); International Art Competition Gypsy Friend, Lanciano, Italia, 
premiul II, categoria I (desen) (2002); Festivalul Naþional de Umor 
Cazon “Podul Minciunilor”, ediþia a XII-a, Sibiu, locul I (fotografie) 
ºi menþiune (afiº) (2002); Concurs internaþional de gravurã micã, 
xilogravurã ºi linogravurã “Drzeworytniczego I Linorytniczego”, 
Katowice, Polonia, Medalia Pawel Steller (2001); „Freamãt de codru 
Floreºti-Gorj”, România, Premiul de excelenþã pentru graficã (2000); 
Bienala interna þio  nalã de ex-libris, Rijeka, Croaþia, Locul I: „The 
50th Anni ver sary of the Council Of Europe” (1999); Concurs naþional 
de fotografie “Argus Vision”, Oradea, Premiul Argus Vision (1999); 
Revista “Photo&Model ºi KODAK”, Cluj-Napoca, Premiul fotografiei 
de presã Româneºti, secþiunea artã (1999); Centro Sperimentale di 
Fotografia Prado, Cluj-Napoca, Premiul Centro Spe rimentale di 
Fotografia, Prado, Italia (1999); Concurs naþional de ex-libris “George 
Cãlinescu Centennial”, Bacãu, menþiune (1999); Revista “Photo & 
Model and Minolta”, Cluj-Napoca, locul II, categoria publicitate 
(1998); American Council & Supporting Romanian Monarchy, New-
York, USA, premiul “The King and The Country”(1998); Concurs 
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naþional de ex-libris Na tional Contest: Nicu Enea, Bacãu, locul II 
(1997); Concurs naþional de fo tografie AZOart, Oradea, menþiune 
(1997); Bienala internaþionalã de ex-libris, “Ex-Libris” Exhibition 
“Warsaw W Ekslibrisie”, Warsaw, Polonia, ma rele premiu (1996); 
Concursul naþional de fo tografie “Aurel Mihailopol”, Bo toºani, 
medalia AAF (1996); Concurs naþio nal de ex-libris The “Tristan 
Tzara” Centennial, Bacãu, menþiune (1996); Concurs naþional de ex-
libris “Cha racters from Eminescu’s works”, Oradea, premiul pentru 
artã (1996); KODAK European Panorama, Bucureºti, premiul naþional 
KODAK (1995); Concurs naþional de fotografie AZOart, Oradea, 
locul I ºi mentiune (1995); Film de scurt metraj, colectiv, Argus 
Vision, Oradea, locul I (1995); Concurs naþional de ex-libris “Liviu 
Rebreanu”, Ghimeº- Palanca, locul III (1995); Concurs naþional de ex-
libris “Liviu Rebreanu”, Ghimeº-Palanca, locul II (1994); ªtiinþã, Artã 
ºi Pasiune, Râm nicu-Vâlcea, menþiune (1989); Festivalul studenþesc 
de caricaturã, Cluj-Napoca, locul I (1988); ªtiinþã, Artã ºi Pasiune, 
Râmnicu-Vâlcea, locul II (1987); ªtiinþã, Artã ºi Pasiune, Râmnicu-
Vâlcea, locul II (1986). 

Viorel NISTOR n. 14 februarie 1956, Huedin, 
jud. Cluj. Profesor asociat la Ca tedra de 
Jurnalisticã. Predã jurnalism de investigaþie. 
A absolvit Liceul Industrial Nr. 1 Energetic 
din Cluj-Napoca, dupã care a urmat Institutul 
Politehnic, Cluj-Napoca (1981-1985), iar apoi 
Facultatea de Litere din cadrul Universitãþii 
“Babeº-Bolyai” (1990-1994). În 2003 a 
absolvit cursul UVA (Universitatea Virtualã 
de Afaceri) din cadrul Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice 
“David Ogilvy”.

În perioada 1991-1994 este redactor la sãptãmânalul Nu, Cluj-
Napoca, tot în aceeaºi perioadã având o colaborare ºi la Radio 
Cluj. Între 1995 ºi 1997 este redactor de investigaþie la cotidianul 
Ziua, Cluj-Napoca, iar apoi editor la ziarul ªtirea (1997-1998). Din 
1998 pânã în 1999 lucreazã la coti dianul Ziarul de Cluj, ca ºef al 
departamentului de investigaþie, iar în perioada 1999-2000 este 
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editor coordonator la postul de televiziune Antena 1 Cluj. Timp 
de trei ani (2000-2003) lucreazã ca redactor de investigaþie la 
sãptãmânalul Clujeanul. Din 2000 pânã în prezent este membru al 
Centrului Internaþional pentru Jurnaliºti, Washington DC.

Alina PAMFIL, n. la 13 mai 1957. Conferenþiar 
la Catedra de metodica disciplinelor socio-
umane a Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþele 
Educaþiei. Studii universitare: Facultatea 
de Litere a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din 
Cluj-Napoca (1976-1980). Doctorat în ªtiinþe 
filologice cu teza Categoriile spaþiului ºi 
timpului în romanul românesc interbelic 
(1990). Experienþã profesionalã: învãþãmânt 
preuniversitar (1980-1991) ºi învãþãmânt universitar (1991-). Stagii 
de specializare: universitãþi ºi institute din Washington, Göttingen, 
Konstanz, Bruxelles, Louvain-la-Neuve. Bursierã a Fundaþiei 
„Alexander von Humboldt” la Universitatea din Konstanz (1997-
1998). Director de proiecte de cercetare finanþate de CNCSIS. Director 
al revistei de didactica limbii ºi literaturii române, Perspective. 
Cãrþi: Spaþialitate ºi temporalitate. Eseuri despre roma nul românesc 
interbelic (Cluj, Dacopress, 1993); Eseul. O formã a neliniºtii (Cluj, 
Dacia, 2000); Didactica limbii române (Cluj, Dacia, 2000); Limba ºi 
literatura românã în gimnaziu. Structuri deschise (Piteºti, Editura 
Paralela 45, 2003). Coordonator de volume colective, autor de studii 
de criticã, teorie literarã ºi didacticã publicate în reviste din þarã ºi 
din strãinãtate. 

Mircea POPA, n. la 29 ianuarie 1939, în 
judeþul Bihor, localitatea Lazuri de Beiuº. 
Prof. univ. dr. A absolvit Facultatea de Filo-
logie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, în 1960. Studiile liceale ºi gimnaziale 
le-a terminat la Oradea ºi Vadul Criºului. ªi-
a susþinut doctoratul în 1970, cu teza Ilarie 
Chendi, studiu mono  grafic, sub îndrumarea 
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profesorului doctor docent Iosif Pervain. ªi-a început cariera ca 
profesor la liceele din Sãcuieni ºi Aleºd, devenind apoi cercetãtor 
ºtiinþific pr. I, ºef de sector, conducãtor al Sectorului de Istorie 
Literarã de la Institutul de Lingvisticã ºi Istorie Literarã „Sextil 
Puºcariu” din Cluj-Napoca, profe sor asociat la Universitatea „Dimitrie 
Cantemir” din Târgu Mureº, la Uni ver sitatea „Babeº-Bolyai” din 
Cluj-Napoca ºi la Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. 
Din 1995 este profesor universitar la Universitatea „l Decembrie 
1918” din Alba Iulia, profesor asociat la Uni ver sitatea din Oradea 
ºi la Secþia de Jurnalism Cluj-Napoca. Specializãri ºi participãri la 
programe internaþionale: simpozioane internaþionale de raporturi 
româno-iugoslave ºi româno-bulgare de la Belgrad, Zdrenjanin, 
Ohrida, Sofia, Bucureºti. A fost invitat al Institutului de Bal ca nisticã 
din Sofia, bursier al Institutului Eu ropa de la Budapesta, bursier al 
Fundaþiei Elias la Viena. A avut schimburi de experienþã academice 
în Bulgaria, Israel, Anglia ºi Belgia ºi cãlãtorii de documentare 
academice în Ungaria, Turcia, URSS ºi Republica Moldova. Face 
parte din colegiul de redacþie al revistelor Limbã ºi literaturã, Revista 
de istorie ºi teorie literarã (Bucureºti), Familia românã (Oradea), Astra 
clujeanã, Noesis, Piaþa literarã ºi Fabrica de cãrþi (Cluj-Napoca). A 
colaborat, de asemenea, la reviste din Israel, Bulgaria, Ungaria, Franþa, 
Germania, R. Moldova, SUA. Este membru al Uniunii Scriitorilor, 
al Societãþii de ªtiinþe Filologice, membru fondator al Societãþii „L. 
Blaga”; membru al Asociaþiei Academice Române (Bucureºti) ºi al 
Aca de miei de ªtiinþe, Litere ºi Arte (Oradea), membru al Asociaþiei 
Inter na þio nale de Literaturã Comparatã, al Asociaþiei de Prietenie 
Româno-Maghiare ºi al Asociaþiei de Prietenie România-Israel, 
preºedinte al Despãrþãmântului Cluj al Astrei. Printre premiile 
primite se regãsesc: premiul „N. Iorga” al Academiei Române, ºase 
premii ale Asociaþiei Scriitorilor din Cluj, premii ale Saloanelor de 
Carte din Timiºoara ºi Oradea, Diploma Catedrei de Jurnalism a 
Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative Cluj-Napoca, Di ploma 
de excelenþã a Universitãþii din Alba Iulia ºi multe alte distincþii ºi 
diplome. Pe lista de lucrãri a prof. univ. dr. Mircea Popa se aflã: cãrþi 
de autor, colaborãri la volume, cursuri universitare, ediþii îngrijite, 
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prefeþe, postfeþe, colaborãri la ziare ºi reviste ºi referinþe critice, în 
total peste 60 de titluri de cãrþi.

Constantin TROFIN s-a nãscut la 20 martie 
1963, în Cluj-Napoca. A urmat Institutul 
Politehnic din Cluj-Napoca, devenind inginer 
TCM. Dupã absolvirea facultãþii, a lucrat ca 
inginer la RAMIRA Baia Mare ºi NAPOMAR 
Cluj, din 1991 la Radio Cluj ºi apoi la TVR 
Cluj, unde a fost, succesiv, redactor, ºeful 
secþiei divertisment, apoi director adjunct. 
Concursul la radio a precedat cu o sãptãmânã 
un concurs la o catedrã de la Politehnicã, dar autorul a preferat 
cariera jurnalisticã. De mai mulþi ani realizeazã, împreunã cu Ovidiu 
Uscat, emisiunea Canalul de ºtiri, la Antena 1 Bucureºti. Predã la 
Catedra de Jurnalism cursuri de televiziune. 

Nicolae URS s-a nãscut la 15 mai 1979, Bistriþa, 
jud. Bistriþa-Nãsãud. Studii liceale în oraºul 
natal. Licenþiat în Jurnalism la Facultatea 
de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale 
Comunicãrii din Cluj-Napoca (1997-2001). 
Master în Jurnalism (Comu ni carea mediaticã 
în epoca globalizãrii), Facultatea de ªtiinþe 
Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii, 
Cluj-Napoca (2002-2003). Colaborator la 
ziarul Opinia studenþeascã din Iaºi (1999-2000). Redactor ºi teh-
no redactor la ziarul studentesc Altfel (1998-1999). Co laborator la 
Radio Sonic (1998-1999 ). Tehnician de reþea la Facultatea de ªtiinþe 
Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii din Cluj-Napoca (2001-
2005), simultan fiind ºi cadru didactic asociat, susþinând mai multe 
cursuri ºi seminarii: operare PC, jurnalism on-line, internetul ºi 
comunicarea globalã etc. A publicat mai multe studii: Preliminarii 
teo retice la jurnalismul on-line, în Studia Universitatis Babeº-Bolyai, 
seria Ephemerides, XLVII, 1, 2000; Introducere în jurnalismul on-
line, în vol. Cu rente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan, Editura 
Limes, Cluj-Napoca, 2003.
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Radu VIDA s-a nãscut la 6 ianuarie 1956, 
în Cluj-Napoca. Absolvent al Facultãþii de 
Ziaristicã din Bucureºti. Absolvent al unui 
masterat în filosofie la Universitatea “Babeº-
Bolyai”, unde îºi va trece ºi doctoratul în 
sociologie. A publicat urmãtoarele volume 
de versuri: Harfa de ziuã (1997); Albastrul 
nechemãrilor (2001); În vraja iubi rilor, anii... 
(2005). Redactor la cotidianul Adevãrul de Cluj. 
Cadru didactic asociat la Secþia de Jurnalism, 
unde susþine mai multe cursuri ºi seminarii: Ma nagementul mass-
media; Atelier presã scrisã etc. Participã la colocviile naþionale de 
jurnalism. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi al 
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România.

5. Alte cadre didactice asociate5. Alte cadre didactice asociate

Aºa cum am spus ºi la început, ca orice instituþie tânãrã, facultatea 
noastrã s-a confruntat cu problema nevoii de personal didactic 
calificat. Cadrele didactice titulare nu aveau cum acoperi toate 
disciplinele, în ciuda „convertirii” lor profesionale. Preluând 
conducerea Catedrei de Jurnalism, am apreciat cã nici nu e de dorit 
ca titularii sã acopere toate disciplinele, din cel puþin douã motive: 
1. posibilitatea de a atrage practicieni din mass-media, pentru 
susþinerea unor cursuri, seminarii sau ateliere; 2. având în vedere 
marile posibilitãþi intelectuale ale Clujului, e de dorit atragerea unor 
personalitãþi spre Secþia de Jurnalism, pentru ca viitorii jurnaliºti sã 
poatã beneficia de cunoºtinþele ºi prestigiul acestora.

De-a lungul anilor, la secþia noastrã au susþinut activitãþi 
didactice, pentru o perioadã mai lungã sau mai scurtã, numeroase 
cadre didactice de la diferite facultãþi ale Universitãþii, precum ºi 
de la alte universitãþi, instituþii, companii etc.

ªi aici existã douã probleme importante, pe care mulþi oameni 
din afa ra sistemului universitar nu le ºtiu: a) pentru a susþine 
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cursuri, propunãtorul trebuie sã aibã titlul de doctor, altfel nu poate 
fi plãtit. Oricât de bun ar fi cineva în jurnalismul de investigaþie, 
sã spunem, oricâtã experienþã ar avea, el nu poate fi angajat, 
din motivul arãtat mai sus. b) în cazul în care legislaþia permite 
angajarea, în regim „plata cu ora”, a unor practicieni din mass-media 
(doar pentru cursuri practice ºi seminarii), retribuþia financiarã nu 
e tocmai „atractivã”, cum se spune astãzi. Cei care susþin astfel 
de activitãþi o fac fie din cauza unor relaþii de prietenie cu unii 
membri ai catedrei, fie din cauza unei vocaþii didactice mãrturisite. 
În fine, sã mai adaug faptul cã procesul didactic are totuºi niºte rigori 
(respectarea orarului, redactarea syllabus-urilor ºi a unor suporturi 
de curs, aplicarea unor criterii ferme de notare etc.), rigori pe care 
mulþi nu ºi le pot asuma. Sã nu mai vorbesc de faptul cã intervin, 
adesea, orgoliile tipic româneºti. De exemplu, conducãtorul unei 
instituþii media din Cluj-Napoca a primit un atelier de un anumit 
profil, orele fiindu-i puse când a dorit, în ciuda dezavantajului creat 
astfel studenþilor. Respectivul manager a ignorat aproape în totalitate 
rigorile universitare de care vorbeam. Ca urmare, în semestrul 
urmãtor nu i s-au mai acordat aceste ore, în urma reclamaþiilor 
venite de la studenþi. Drept „represalii”, el a interzis subordonaþilor 
sãi sã presteze acti vitãþi la secþia noastrã, deºi unii ar fi dorit ºi ar fi 
fãcut-o cu mai mult profit decât ºeful lor. E doar un exemplu.

În ciuda acestor dificultãþi, de-a lungul celor 13 ani de învãþãmânt 
jurnalistic la Cluj-Napoca, am înregistrat urmãtoarele cadre didactice 
asociate (evident, lista este incompletã, fiind vorba de peste 25 
de semestre). În parantezã e menþionatã activitatea didacticã 
susþinutã:

Linia românăLinia română

–   Rareº Beuran, coordonator de proiecte, Centrul pentru Diversitate 
Etno-Culturala (atelier foto);

–   Ileana Brote, absolventa a Secþiei de Jurnalism (seminarii de 
tehnica cercetarii ºtiinþifice);

–   Nicolae Bocºan, prof. univ. dr., Facultatea de Istorie-Filosofie 
(istorie);
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–   Tudor Cãtineanu, prof. univ. dr., Facultatea de Istorie-Filosofie 
(retoricã);

–   Adrian Chirca, Informaþia de Cluj (reportaj social);
–   Dan Chiribucã, prof. univ. dr., Facultatea de Sociologie ºi 

Asistenþã Socialã (metode cantitative ºi calitative în studiul 
presei);

–   Ruxandra Constantinescu, redactor, Antena 1, Cluj-Napoca 
(atelier TV);

–   Graþian Cormoº, absolvent al Secþiei de Jurnalism (seminarii la 
tehnica cercetarii ºtiinþifice);

–   Tiberiu Criºan, redactor, CD Radio (atelier radio);
–   Daiana Cuibus, lect. univ. dr., Facultatea de Litere (gramaticã 

normativã);
–   Ioan Damian, lect. univ. dr., Facultatea de Istorie-Filosofie 

(logicã);
–   Elena Dragoº, prof. univ. dr., Facultatea de Litere (pragmaticã);
–   Lavinia Florea, absolventã a Secþiei de Jurnalism (seminarii de 

socio logie);
–   Monica Gheþ, lect. univ. dr., Facultatea de Litere (lb. englezã);
–   G. Gruiþã, prof. univ. dr., Facultatea de Litere (gramaticã 

normativã);
–   Mariana Istrate, lect. univ. dr., Facultatea de Litere (lb. 

italianã);
–   Sînziana Jurãu, absolventã a Secþiei de Jurnalism (seminarii de 

socio logie);
–   Sanda Man, redactor, Antena 1, Cluj (atelier TV);
–   Constantin Milaº, conf. univ. dr., Facultatea de Litere (foneticã 

ºi fonologie);
–   Florin Moisa, coordonator proiecte, Centrul pentru Identitate 

Etno-Culturalã, Cluj-Napoca (România ºi provocãrile UE);
–   Cornelia Nagy, director general, Napotex (comunicare corpo-

rativã);
–   Ioana Nan, asist. univ. drd., Facultatea de ªtiinþe Economice (lb. 

englezã);
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–   Simona Nicoarã, conf. univ. dr., Facultatea de Istorie-Filosofie 
(istoria mentalitãþilor);

–   Claudiu Pãdurean, redactor, Radio RFI (atelier radio);
–   Doina Rad, prof. dr., ªcoala „Ion Creangã” (lb. spaniolã);
–   Ciprian Rus, redactor-ºef adjunct, Monitorul de Cluj (atelier de 

presã scrisã);
–   Mihaela Rus, director general, Vitrina Felix Media (publicitate);
–   Vasile Stanca, prof. univ. dr., Facultatea de Litere (gândire 

critica);
–   Claudia Talaºman, absolventã a Secþiei de Jurnalism (seminarii 

de comunicare);
–   Constantin Trofin, redactor, Antena 1, Bucureºti (atelier TV);
–   Florin Zaharescu, Radio Cluj (atelier radio);
–   Cristian Zoicaº, redactor, Radio Cluj (atelier radio);

Linia germanăLinia germană

–   Mirela Abrudan, absolventã UBB (expresie verbalã ºi nonver-
balã);

–   Veronica Câmpian (atelier presã scrisã);
–   Carmen Ciongradi, purtãtor de cuvânt, Muzeul de Istorie al 

Transilvaniei (management cultural);
–   Zorin Diaconescu, Radio Cluj (atelier radio);
–   Rita Jedenak, absolventã (genuri jurnalistice);
–   Mihai Lisei, redactor, TVR Cluj (mass-media–structuri ºi limbaje);
–   Ioan Lucaciu, jurist, UBB (eticã ºi mass-media);
–   Ioana Pop, profesoarã, Palatul Copiilor Cluj-Napoca (fotojurnalism 

ºi imagine);
–   Toth Nagy Ildikó, asist. univ., Facultatea de Litere (gramaticã 

normativã);

La aceastã listã trebuie adãugate cadrele didactice titulare de la 
celelalte trei secþii ale facultãþii noastre, care au þinut diverse cursuri 
comune, precum ºi cei care au fost titulari ai catedrei.
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Cadre didactice străine, care au susţinut cursuri, Cadre didactice străine, care au susţinut cursuri, 
seminarii şi conferinţe la secţia de jurnalisticăseminarii şi conferinţe la secţia de jurnalistică

–   prof. Patrice Allain, şeful Departamentului Infocom, Universitatea 
din Nantes, Franþa;

–   Eric si Linda Addams, Knight Fellows, SUA;
–   prof. Erik Blankestejn, Hogeschool Katholieke Leergangen, 

Tilburg, Olanda
–   prof. Michel Bourse, Universitatea din Nantes, Franþa;
–   prof. Coralee Burch, State University of New York College at 

Cortland, SUA; 
–   prof. Candan Celik, Universitatea de Stat din Istanbul, Turcia; 
–   prof. Doug Casper, University of Colorado (SUA);
–   prof. Karl Geibel, preºedintele sindicatului jurnaliºtilor din 

Bavaria, profesor la Jurnalismus Akademie, Germania;
–   Larry Gerber, Knight Fellows, redactor, Associated Press, 

SUA; 
–   prof. Nessim Gouss, Universitatea din Stokholm, Suedia;
–   prof. Serra Gõrpe, Universitatea de Stat din Istanbul, Turcia; 
–   prof. Peter György, Universitatea “Eötvös Lorand”, Budapesta, 

Ungaria;
–   prof. Tibor Hirsch, Universitatea “Eötvös Lorand”, Budapesta, 

Ungaria;
–   prof. Tim Kenny, director, Newseum, Arlington, SUA; 
–   prof. Michael Kunczik, Universitatea din Stuttgart, Germania;
–   prof. Petrea Lindenbauer, Institut für Romanistik, Viena, Austria;
–   prof. Francesco Marinozzi, Universitatea din Milano, Italia;
–   Mary Beth Marklein, bursierã Fulbright (semestrul II, 2004-

2005), redactor la US Today;
–   prof. Thomas Mwanika, State University of New York College 

at Cortland, SUA; 
–   prof. Nilüfer Penbecioglu Öcel, Universitatea de Stat din Istanbul, 

Turcia; 
–   prof. John Ryder, State University of New York College at 

Cortland, SUA; 
–   prof. Paul Schveiger, redactor, Revista noastrã, Israel;
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–   prof. Gabriel Stãnescu, redactor-ºef al revistei Origini, Norcross, 
Georgia, SUA; 

–   prof. Henry Steck, State University of New York College at 
Cortland, SUA; 

–   prof. Robert L. Stevenson, University of Chapel Hill, North 
Carolina, SUA;

–   prof. Tyrone Shaw, University of Vermont, SUA;
–   prof. Mihai Tropa (Germania);
–   prof. dr. Manfred Wegner, consultant pe probleme de economie 

la Consiliul Europei.
–   prof. Ton Veen, Universitatea Creºtinã, Ede, Olanda;
–   prof. Johan Snel Versoot, Universitatea Creºtinã, Ede, Olanda;

Membrii Catedrei de Jurnalism, într-un moment de relaxare. De la stânga 
la dreapta: Rareş Beuran, Cristina Nistor, Mihaela Mureşan, Viorel 
Nistor, Ilie Rad, Andreea Mogoş, Graţian Cormoş, Elena Abrudan.
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Prima promoţiePrima promoţie

Sesiunea iunie 1997, liniile română şi maghiarăSesiunea iunie 1997, liniile română şi maghiară

IV. AbsolvenţiiIV. Absolvenţii
Secţiei de JurnalisticăSecţiei de Jurnalistică

Aluaº Virgil Florin
Anghelcev George
Boari Alida
Borcsa Judit
Borza Cristina Viorica
Ciorobâtcã Daniela
Clep Ronela
Criºan Felicia Stãncuþa
Dãnilã Cosmin Tudor Mircea
Drãgoteanu Mircea
Ghidibaca Walter Hedwig
Halmagy Erika
Horváth Anikó Viola
Husti Ioan Liviu
Ilieº Radu
Ketesdy Beáta Erzsébet
Lungu Adrian Octavian

Maier Emilia Mihaela
Mîndruþ Oana Loredana
Munteanu Gabriel
Nistor Claudia Elena 
Puica Mihai Gabriel
Scobioalã Dorin
Steiner Beatrix
Susami Susana
Szabó Emese Tünde
Suta Erika Ildikó
Székely Andreea 
Szentgyörgyi Viorica
Tobias Andreea Réka
Tomoni Daniel Alin
Varga Zoltán
Vass Edith Jutka

Sesiunea februarie 1998, liniile română şi maghiarăSesiunea februarie 1998, liniile română şi maghiară

Bucur Mihaela  Voivod Arieta Augusta
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Promoţia a II-aPromoţia a II-a

Sesiunea iunie 1998,Sesiunea iunie 1998,
linia românălinia română

Adomniþei Simona
Andreicuþ Vasile
Berbecuþ Elena
Berciu Anca
Cociº George Octavian
Codreanu Laura
Condor Silvia
Corãbian Claudiu
Corlan Ramona
Cornea Ionela
Cozuplean Alice Oriana
Dan Loredana
Dîmbean Mihaela 
Dumitru Anca
Fosti Cosmin
Gãlãþean Rãzvan Petru
Hanganu Anca
Hekman Rafael Alexandru
Jurcã Georgiana
Lobonea Ioana
Mãrincean Maria 

Mocuþa Camelia
Mogoº Andreea Alina
Pantea Cornelia
Pãcurar Emilia Cristina
Pop Ioana Paula
Pop Ligia Raluca
Pop Ramona Ioana
Prodan Codruþa Monica
Rapan Laura
Roatiº Emilia Elena
Roman Nelia Daniela
Stanciu Gorun Bogdan
Stanislovova Marcela
Stoicovici Marcela
Tirenescu Cristina
Tomºa Cristina Dana
Trif Oana Camelia
Turcu Simona Maria
Valendorfean Lia Ioana
Vasilescu Amalia
Zbranca Maria Rariþa

Linia maghiarăLinia maghiară

Antal Orsolya
Banhegyesi Csilla
Császár Zsuzsanna
Joo Krisztina
Moldovan Árpád Zsolt

Nyárádi Anna Mária
Pap Ana Maria
Pásztor Csilla
Szántó Emese
Vass Katalin
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Promoţia a III-aPromoţia a III-a

Sesiunea iunie 1999,Sesiunea iunie 1999,
linia românălinia română

Balaº Monica
Bãrãnceanu Ramona Dalia
Brie Ligia Mihaela
Cantor Anca Iuliana
Cãtanã Cristina Elena
Cenan Laura Dorina
Colcer Ioana Maria
Criºan Zina Oana
Cucu Andreea
Dohotaru Ioana
Dumitrescu Teodora Dalia
Gherman Carmen Nicoleta
Ghilea Cristina Daniela
Gligor Ioana Maria
Herta Laura Maria
Horincar Mihaela Lavinia

Istrate Anamaria
Ivan Sandra
Maier Adina Maria
Marian Cãtãlin Lucian
Müller Robert Daniel
Olar Mihaela Claudia
Oprea Lucian
Orban Mihaela Maria
Petean Mihai
Popa Dragoº Constantin
Raiciu Ioana
Sigartãu Adina
Stânean Ofelia Lidia 
Suãtean Alina Carmen
Urdea Laurenþiu Remus
Vasian Laura Iulia

Linia maghiarăLinia maghiară

Agyagasi Levente
Boni Judit Csilla
Iaroi Albert
Illyés Ágota
Nyeki Judith

Szőke Katalin
Tamás Kinga
Tófalvi Andrea
Zsugan Gedeon
Vass Enikő Ibolya

Sesiunea februarie 2000, linia românăSesiunea februarie 2000, linia română

Rus Nadia Nicoleta Varga Diana Nicoleta
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Promoţia a IV-aPromoţia a IV-a

Sesiunea iunie 2000,Sesiunea iunie 2000,
linia românălinia română

Arºin Nadia Diana
Bãdilã Dan-Alexandru
Berinde Daniela Angela
Bolboº Mihai Alin
Bretoiu Bogdan Andrei
Budai Nicoleta-Nadina
Buzan Livia Ramona
Chiºu Romana Corina
Costea Mihaela
Ciortea Luara Larisa
Criºan Horaþiu
Fuia Nadia Simona
Ghimpu Anda Cristina
Hudson Heidi Rose
Iuga Emil Eugen
Iacob Delia-Roxana
Kiraly Diana Alina
Leonid Andreea Rodica
Marcu Andreea
Marian Iarina

Mica Sanda Irinela
Moga Dana Monica
Morar Laura Maria
Murgãºanu Anamaria Luminiþa
Olaru Zainescu Sorana
Opriº Amedeia Georgia
Pãcurar Ana-Maria
Pahonþu Dragoº
Pascu Mihaela Olivia
Pop Iulia Claudia Elisabeta
Roca Manuela-Renata
Rusu Carmen Maria
Sãlãgean Luciana Maria
Tat Mihaela Rodica
Tofeni Ovidiu-Victor
Toncean Adelina
Totelecan Niculina Veruþa
Þibre Lucia Maria 
Vingan Alina

Linia maghiarăLinia maghiară

Miklósi Ildikó Ilona
Sallay Zsolt István
Simon Melinda
Szabó Erika

Veres Noémi 
Villanyi Zoltán
Vincze Lóránt György

Sesiunea februarie 2001, linia românăSesiunea februarie 2001, linia română

Opriº Silvia Valeria
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Promoţia a V-aPromoţia a V-a

Sesiunea iulie 2001,Sesiunea iulie 2001,
linia românălinia română

Cacovean Manuela Maria
Chelement Raluca Denisa
Cliþan Oana Aniela
Colceriu Loredana Ancuþa
Cormoº Raluca
Criºan Smaranda
Dereban Ioana Cristina
Fizeºan Carmen-Olivia
Gliga Dumitriþa
Guþu Diana Nelica
Hanja Rãzvan Alin
Kiss Antonia Tünde
Kukta Karina
Luca Ioana Mirela
Maja Camelia
Mitraº Adela Maria

Mureºan Amalia Claudia
Nan ªtefania
Nistor Cristina Alexandra
Niþã Lucia Roxana
Pavel Rada Mirona
Pop Iulia-Luciana-Raluca
Rus Ciprian Gabriel
Sas Angela Carmen
ªerban Diana Virginia
Surd Dorina
Taloº Flaminia-Maria
Tãtar Cristina Maria
Todea Gavril Cristian
Urs Nicolae
Valica Niculiþa Carmen
Giurgea Adrian Armand

Linia maghiarăLinia maghiară

Boga Emese
Bereczki Silvia
Botházi Mária
Debreczeni Hajnalka
Lengyel Izabella-Erika
Makkai Katalin

Sinka Hajnal 
Szósz Jutka
Szőcs Andrea-Enikő
Vass Anna
Vincze-Német Melinda

Sesiunea februarie 2002, linia românăSesiunea februarie 2002, linia română

Colceriu Felicia Nicoleta
Iacoban Elena Roxana
Marcu Adina Camelia
Munteanu Radu

Mureºan Roxana Maria
Suciu Silvia Ioana
Bostan Svetlana
Plãcintã Aliona

Sesiunea februarie 2002, linia maghiarăSesiunea februarie 2002, linia maghiară

Erdei Robert Gyula
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Avram Ancuþa
Banu Gabriela
Barbur Gabriela
Boroº Lavinia
Bozântan Bristena
Bozesan Mariana
Catrinescu Cristina
Cordoº Mihaela
Costea Raluca
Costiºor Codruaþa
Criºan Liana
Damian Cornel
Dumitru Simona
Fornade Adriana
Friedman Camelia
Gigârtu Roxana
Giurgiu Adina
Hetea Sebastian
Ienci Ioana
Iordãchiþã Anamaria
Lapteº Andreea
Mateº Camelia
Mercea Anca
Mitroi Maria

Mocan Raluca
Muntean Alexandra
Naciu Florinela
Orlanda Irina
Paºcalãu Ioana
Petean Bianca
Petrehuº Laura
Poenar Oana
Revnic Irina
Roman Carmen
Romitan Claudia
Rotariu Gabriela
Serbãnescu Cecilia
Severin Irina
Simonfi Kristina
Talaºman Claudia
Tãnase Ionuþ
Terheº Oana
Topai Andreea
Tzukornik Zoriana
Unita Ramona
Vilcovschi Andreea
Vlad Geanina
Vucovan Raluca

Promoţia a VI-aPromoţia a VI-a

Sesiunea iunie 2002,Sesiunea iunie 2002,
linia românălinia română

Sesiunea februarie 2003, linia românăSesiunea februarie 2003, linia română

Berbecariu Anca 
Costea Ramona 
Dehelan Marius Claudiu
Duma Anca

Friedman Camelia
Pavlenko Claudia Sonia
Tãnase Anamaria 
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Promoţia a VII-aPromoţia a VII-a

Sesiunea iunie 2003,Sesiunea iunie 2003,
linia românălinia română

Aroneþ Andrei
Baciu (Catuna) Ariana-Lavinia
Boroº (Maierean) Lavinia-Claudia
Budiºan Tania
Buzatu Oana-Maria-Victoria
Cãbulea Cãtãlina Maria
Cãprar Mirela Livia
Ciriperu Dana-Alina
Coldea Liana-Bianca
Cone (Turc) Ramona-Codruþa
Cormoº Graþian-Ionuþ
Cupeþ Alina-Liliana
Demian Raluca-Ioana
Diaconu Maria-Magdalena
Dobrescu Diana-Cora
Docea Andreea-Antoaneta
Dragoº Adina-Manuela

Foghiº Anamaria-Alina
Georgescu Domniþa-Adriana
Iacob Andreea
Irimia Marilena
Jula Camelia-Voichiþa
Lazãr Otilia
Marcu Oana-Nicoleta
Mitricã Mirabela-Monica
Muntean Anca-Andrada
Mureºan Cristina-Alexandra
Nelega-Florea Miruna
Nicolae Laura Vasilica
Pãcalã Dana Sonia
Pintea Alexandra-Maria
Popa Nicoleta-Mariana
Roman Ramona-Ioana
Tocaciu Alexandra-Cristina

Sesiunea iunie 2003, linia maghiarăSesiunea iunie 2003, linia maghiară

Antal Ildikó
Bálint Eszter
Farkas Imola
Kiss Gyöngyvér
Lőrincz Emese

Nyulas Ildikó
Sándor Krisztina
Simon Ágnes
Szatmári Flavia
Toros Katalin

Sesiunea iunie 2003, linia germanăSesiunea iunie 2003, linia germană

Abrudan Mirela Codruþa
Borodi Emilian Daniel
Ionaºcã Anca-Maria
Jedenak Rita
Maiorescu Roxana

Neagru Cristina
Osváth Emese
Punkosti Laura Ester
Toma Albina-Niculina
Tóth Ibolya
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Sesiunea februarie 2004, linia românăSesiunea februarie 2004, linia română

Bobeº A. Alexandra Raluca
Cinar V. Maria
Cordea Gh. Iunia
Criºan E. T. Raluca
Jiga N. Rãzvan-Dorin

Jugrestan I. Letiþia-Lavinia
Nicoarã N. Adela
Pahoncia F. N. Alina-
Magdalena
Someºan Gina Ionela

Sesiunea februarie 2004, linia maghiarăSesiunea februarie 2004, linia maghiară

Barabas Blanka Hilda
Birta Csaba
Forrai Réka Szerénke
Kovács Gyöngyike

Marton Éva
Meszely Réka
Punkosti Réka

Sesiunea februarie 2004, linia germanăSesiunea februarie 2004, linia germană

Kommer Alois-Richard
Borbáth Zsuzsanna

Wilk Elisa

Promoţia a VIII-aPromoţia a VIII-a

Sesiunea iunie 2004, linia românăSesiunea iunie 2004, linia română

Bãdicioiu Alexandra-Lavinia
Bagita Andreea Monica
Boþu Ileana-Diana
Brote Ileana
Cadiº Ana-Maria
Codrea Oana-Adina
Comãniciu Doriana-Iulia
Cornea Ovidiu Cãlin
Cristea Otilia Corina
Damian Raluca

Deaº Elena-Nicoleta
Demian-Groza Adrian
Fodorean Aurora-Persida
Ghileanu Anca
Herþeg Bogdan
Iluþ Adelina-Mihaela
Jata Ana-Cristina
Judele Maria-Mihaela
Kovacs-Rusu Amalia-Maria
Leizeriuc Luisa
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Lupoian Raluca-Mariana
Macoviciuc Anca-Nicoleta
Mãtãrîngã Cosmina-Maria
Mihai Monica
Mihãilescu Mãdãlina-Elena
Moldovan Gabriela
Molnar Cristina
Mureºan Lidia-Loredana
Nedelcu Cristina-Monica
Pantea Ana-Maria

Pol-Vãrzaru Anca-Iulia
Pop Paul-Alexandru
Popan Ioan-Cosmin
Popuþa Adina-Maria
Raita Ioana-Raluca
Rif Anca-Bianca
Runcan Ioana-Diana
Silea Simona Luminiþa
Vasinca Ioana-Sorana

Sesiunea iunie 2004, linia maghiarăSesiunea iunie 2004, linia maghiară

Benedek Sándor
Bersan Blanka-Ildikó
Borbély Tamás
Egyedi Zsolt
File Éva-Monika
Gábor Ildikó
Jakab-Benke Nándor
Konya Klára

Kovács Orsolya
Keresztes Erzsébet
Nagy Andrea
Papp Csilla-Renáta
Szász Edith-Magdolna
Székely Szidonia
Szőcs Orsolya-Szende
Zsigmond Melinda

Sesiunea iunie 2004, linia germanăSesiunea iunie 2004, linia germană

Bartha Réka Andrea
Bindea Maxim
Cãpãþânã Laura
David Erika
Dîmboianu Andreea-Cristina
Gog Adrian Bogdan

Jozsa Julia
Klein-Halmaghi Anca
Pop Valentina
Szász Csilla
Vass Kinga-Zita

Sesiunea februarie 2005, linia românăSesiunea februarie 2005, linia română

Abagiu Cãtãlin-Ion
Beudean Paula-Mariana
Bonþa Mircea-Gabriel

Camenschi Aliona
Dragotã Gabriela-Luminiþa
Ilea Cãlin-Vasile
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Lãzãrescu Cristian
Limantovschi Cornelia-Elena
Moldovan Ovidiu-Florin

Nica M. Mirela-Roxana 
Oreian Ioana-Mirona
Stankova Iordanova-Veneta

Sesiunea februarie 2005, linia maghiarăSesiunea februarie 2005, linia maghiară

Major Emőke
Tárkányi Ioan

Sesiunea februarie 2005, linia germanăSesiunea februarie 2005, linia germană

Radu Diana Claudia

Promoţia a IX-aPromoţia a IX-a

Sesiunea iunie 2005, linia românăSesiunea iunie 2005, linia română

Alexandru Daniela Hana
Anton Paula Georgiana
Badiþoiu Elena Daniela
Bartoº Rebeca
Boariu Claudiu Zaharie
Blaga Alexandra Sorina
Bogdan Carmen
Bora Gabriel
Burduja Camelia
Cãþãnaº Iulia-Maria
Chifor Iulia Codruþa
Chiorean Elena Elvira
Chintoiu Marius Cristian
Cîrjeleanu Victor
Ciucuriþa Adrian
Cojan Loredana

Coman Octavian
Costea Simona-Vasilica
Costina Andrei
Coþa Marius
Covaci Ioana Sinziana
Docea Adrian 
Enoiu Anca
Florea Maria Lavinia
Gavriº Georgeta
Guþã Mihaela
Hancu Anda
Horváth Blanka-Beáta
Herþa Mariana-Ioana
Heteº Valentina-Anca
Hârtopeanu Andreea
Iacob Raluca-ªtefania

Xantus Áron



Ilie RAD106

Iancu Oana
Iftene Daniel
Ioan Mihai
Ionescu Georgiana
Ionescu Irina-Simona
Ivanov Adriana-Ruxandra
Jurãu Sînziana Maria
Laszlo Lucian
Luca Lidia
Marcu Bianca
Merca Sergiu Cosmin
Mintenaº Alina-Camelia
Mironov Roxana Maria
Morar Andreea
Muntean Corina Maria
Naidin Daniela Maria
Nistor Camelia
Pall Maria Ancuþa
Petrovici Irina Paula
Petri Ramona Marcela

Pintilie Ilinca Dana
Popa Cãtãlina-Alexandra 
Pop Anamaria Cristina
Prisãcar Petruta-Camelia-Sextilia
Rad Mihai Ionuþ
Radu Anamaria Innes 
Sasu Nicoleta Alexandra
Scripcaru Svetlana
Sîmbreac Ramona Elena 
Soós Amelia Maria
ªtef Raul Andrei
Stredie Mihaela-Alina
Stroie Patricia Carmen
ªveduneac Loredana Maria
Szakacs Sorina
Szabó Cristina
Vintila Gloria 
Viºan Andreea-Livia
Veleºco Aliona
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Desen de Linu. Dupã Alex. ªtefãnescu, Gheaþa din calorifere ºi gheaþa 
din whisky (Jurnal politic, 1990-1995), cu 44 de desene de Linu, 
Institutul European, Iaºi, 1996, p. 142. 

[Studenţii jurnalişti ar trebui să reflecteze mai mult 
asupra efectelor manipulării la care sunt supuşi!]
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V. Planul de învăţământV. Planul de învăţământ
pe trei ani de studiupe trei ani de studiu

Discipline obligatoriiDiscipline obligatorii

  Cod Discipline Credit  Nr. Ore    Sãpt.    Felul 
    C  S  L                 verific.
    0         1   2   3  4          5           6    

 SEMESTRUL I (ANUL I)
 SEM I

UT1101 Fundamentele comunicãrii  6 2 1  Ex.
UJ1102 Limbajul jurnalistic I  7 0 2  Ex.
UJ1103 Gramaticã normativã  6 0 2  Ex.
UJ1104 Operare PC  5 0 2  Ex.
UJ1105 Limba strãinã I  3,5 0 2  Ex.
UJ1106 Educaþie fizicã 0 0 2  V.

 Curs opþional 1 5    

 Numãr total credite 32,5    

 SEMESTRUL II (ANUL I)
 SEM II

UJ1207 Fundamentele sistemului 
 mass-media  5 0 2  Ex.
UJ1208 Limbajul jurnalistic II  5 0 2  Ex.
UJ1209 Sociologia mass-media  4 1 2  Ex.
UJ1210 Limba strãinã I  3,5 0 2  Ex.
UJ1211 Practica în instituþii de presã  3 0 2  V.
UJ1212 Educaþie fizicã 0 0 2  V.

 Atelier 1  5 0 4  V.
 Curs opþional 2 5    

 Numãr total credite 30,5    
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    0         1   2   3  4          5           6    
 
 SEMESTRUL I (ANUL II)
 SEM III

UJ2113 Genuri jurnalistice I 5 0 2  Ex.
UJ2114 Jurnalism de investigaþie 
 Tehnici de colectare 
 a informaþiilor  5 0 2  Ex.
UJ2115 Istoria presei 5 2 1  Ex.
UJ2116 Practica în instituþii de presã  3 0 2  V.
UJ2117 Comunicare vizualã  4 2 1  Ex.
UJ2118 Limba strãinã I  3,5 0 2  Ex.
UJ2119 Educaþie fizicã 0 0 2  V.

 Atelier 2  5 0 4  V.
 Curs opþional 3 5    

 Numãr total credite 35,5    

 SEMESTRUL II (ANUL II)
 SEM IV

UJ2220 Genuri jurnalistice II  5 0 2  Ex.
UJ2221 Legislaþia media  5 0 2  Ex. 
UJ2222 Practica în instituþii de presã  2 0 2  V. 
UJ2223 Stilisticã ºi mass-media  5 2 1  Ex.
UJ2224 Limba strãinã I  3,5 0 2  Ex. 
UJ2225 Educaþie fizicã 0 0 2  V. 
 Atelier 3  5 0 4  V. 
 Curs opþional 4 5     

 Numãr total credite 30,5    

 SEMESTRUL I (ANUL III)
 SEM V

UJ3126 Eticã ºi deontologie  5 0 2  Ex.
UJ3127 Internet ºi comunicare  5 2 1  Ex.
UJ3128 Practica în instituþii de presã  4 0 2  V.
UJ3129 Semiotica media  6 2 1  Ex.

 Atelier 4  5 0 4  V.
 Curs opþional 5 5    

 Numãr total credite 30    
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    0         1   2   3  4          5           6    

 SEMESTRUL II (ANUL III)
 SEM VI

UJ3230 Reportaj social 
 – presa ºi actualitatea  6 2 1  Ex.
UJ3231 Analiza discursului mediatic 7 2 1  Ex.
UJ3232 Jurnalism ºi diplomaþie  7 2 1  Ex.

 Atelier 5  5 0 4  V.
 Curs opþional 6 5    

 Numãr total credite 30    

Disciplinele opţionaleDisciplinele opţionale

  Cod Discipline Credit  Nr. Ore    Sãpt.    Felul 
    C  S  L                 verific.
    0         1   2   3  4          5           6    

 SEMESTRUL I (ANUL I)
 SEM I 
 Discipline oferite pentru cursul opþional 1:

UJ1144 Tehnica cercetãrii ºtiinþifice 5 2 1  Ex.
UJ1145 Limbã strãinã II 5 - 2  V
UJ1146 Mass-media, structuri 

 ºi limbaje specifice  5 - 2  V

 SEMESTRUL II (ANUL I)
 SEM II 
 Discipline oferite pentru cursul opþional 2:

UJ1247 Filosofia comunicãrii 5 2 1  Ex.
UJ1248 Tehnici de obþinere 
 ºi selectare a informaþiilor 5 2 1  V
UJ1249 Limbã strãinã II 5 - 2  V
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    0         1   2   3  4          5           6    

 SEMESTRUL I (ANUL II)
 SEM III
 Discipline oferite pentru cursul opþional 3:

UJ2150 Globalizare ºi integrare 
 europeanã 5 2 1  Ex.
UJ2151 Publicistica scriitorilor români 5 2 1  V
UJ2152 Limbã strãinã II 5  2  V

  SEMESTRUL II (ANUL II) 
 SEM IV 
 Discipline oferite pentru cursul opþional 4:

UJ2253 Sociologia mass-media 5 1 2  Ex.
UJ2254 Istoria instituþiilor mediatice 5 2 1  Ex.
UJ2255 Limbã strãinã II 5  2  V

  SEMESTRUL I (ANUL III) 
 SEM V 
 Discipline oferite pentru cursul opþional 5:

UJ3156 Antropologie culturalã  5 2 1  Ex.
UJ3157 Analiza discursului politic 5 2 1  V
UJ3158 Limbã strãinã II 5  1  V

  SEMESTRUL II (ANUL III) 
 SEM VI 
 Discipline oferite pentru cursul opþional 6:

UJ3259 Limbã strãinã II 5  2  V
UJ3260 Stiluri ºi ºcoli de presã 5 2 1  V
UJ3261 Mass-media ºi politica 5 - 2  V
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Discipline oferite în cadrul atelierelor Discipline oferite în cadrul atelierelor 
(pentru toţi anii, în fiecare semestru)(pentru toţi anii, în fiecare semestru)

  Cod Discipline Credit  Nr. Ore    Sãpt.    Felul 
    C  S  L                 verific.
    0         1   2   3  4          5           6    

UJ2167 Radio I / atelier 5  4  V
UJ2168 TV I /atelier 5  4  V
UJ2169 Presã scrisã I / atelier 5  4  V
UJ2171 Design, graficã I/ atelier 5  4  V
UJ2172 Fotojurnalism ºi imagine I 

 / atelier 5  4  V

Reprodus după cartea lui Marian Petcu (coordonator), Cenzura în spaţiul 
cultural românesc, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005, p. 108.
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Atelier RadioAtelier Radio
Obiectivele atelierului: Atelierul are ca prioritate familiarizarea 

studentului cu tehnicile de redactare, prezentare ºi editare specifice 
jurnalismului radio. De asemenea, atelierul radio urmãreºte iniþierea 
studentului în practica jurnalismului radio, în realizarea emisiunii 
radio studenþeºti “Studenþi pe unde”, difuzatã sãptãmânal la postul 
local CD Radio. În cadrul orelor “Atelierului radio”, vor fi organizate 
întâlniri cu jurnaliºti radio profesioniºti, studenþilor oferindu-li-se 
astfel posibilitatea de a dezbate anumite aspecte legate de specificul 
jurnalismului radio, cu profesioniºtii din domeniu. 

Tematica: Precizãri terminologice specifice jurnalismului radio. 
Fami lia rizarea studenþilor cu emisiunea studenþeascã “Studenþi 
pe unde”. Stabilirea organigramei emisiunii. Etapele realizarii 
unei emisiuni radio. Etapa de do cu mentare. Modalitãþi ºi tehnici 
de prezentare a programelor radio (elemente specifice legate de 
intonaþie, tonalitate etc). Modalitãþi de redactare ºi de pre zentare 
a ºtirilor. Modalitãþi de realizare a interviului radio. Modalitãþi de 
realizare a reportajului radio. Modalitãþi de prezentare/ realizare a 
unui pro gram radio. Întâlnire cu jurnaliºti radio profesioniºti din 
Cluj-Napoca. Discutarea ºi stabilirea temelor finale. 

Comunicare vizualãComunicare vizualã
Obiectivele cursului: Cursul de Comunicare vizualã trateazã o 

serie de teme menite sã ducã la aprofundarea problemelor legate 

VI. Descrierea cursurilor (selectiv)VI. Descrierea cursurilor (selectiv)
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de comunicarea vizualã, a percepþiei luminii, culorii, formelor ºi a 
limbajului artistic, precum ºi a principiilor de organizare care stau 
la baza comunicãrii vizuale. Se vor prezenta aspecte legate de teoria 
comunicãrii ºi specificitatea elementelor constitutive ale procesului 
de comunicare în cazul comunicãrii vizuale. Cursurile vor alterna 
cu vizite la Muzeul Naþional de Artã, monu mente istorice amplasate 
în municipiu, la agenþii de publicitate.

Tematica: Teoria comunicãrii vizuale. Caracteristici demografice 
ºi psihografice ale actorilor implicaþi în comunicare. Mediul de 
transmitere. Zgomotul specific în comunicarea vizualã. Evoluþia 
formei artistic. Elementele artei. Linia. Forma. Evoluþia formei 
artistice: valoarea, textura, culoarea. Pla n ul/ cadrul pictural. Pozitiv, 
negativ. Principiile de organizare. Echilibru. Pro porþie. Dominanþã. 
Miºcare. Economie. Armonie. Repetiþie. Ritm. Va rietate. Contrast. 
Echilibru. Limbajul vizual tridimensional. Modalitãþi de receptare 
a unei sculpturi. Comunicarea vizualã în publicitate. Studii de caz. 
Comunicarea vizualã în presa scrisã. Design ºi formã. Studii de caz.

Genuri jurnalistice Genuri jurnalistice 
Obiectivele cursului: Acest curs îºi propune familiarizarea 

studenþilor cu exigenþele de elaborare a principalelor specii 
jurnalistice: ºtirea, interviul, reportajul, ancheta, reportajul social, 
recenzia, reportajul de investigaþie etc.

Tematica: Genurile jurnalistice – introducere. ªtirea. Presa 
scrisã. Radio. Televiziune. Interviul. Presa scrisã. Radio. Televiziune. 
Reportajul. Presa scrisã. Radio. Televiziune. Documentarul. Presa 
scrisã. Radio. Televiziune. Ancheta. Presa scrisã. Radio. Televiziune. 
Editorialul. Presa scrisã. Radio. Televiziune. Comentariul. Presa 
scrisã. Radio. Televiziune. Activitãþi practice. Dezbateri finale. Vor 
fi invitaþi jurnaliºti din presa scrisã ºi audio-vizualã. 

Internetul şi comunicarea globalãInternetul şi comunicarea globalã
Obiectivele cursului: Principalul obiectiv al cursului Internetul ºi 

comunicarea globalã este de a aprofunda noþiunile legate de utilizarea 
Internetului în comunicare ºi de a identifica modul în care Internetul 
este o resursã ºi un suport media pentru diferite domenii. Dat fiind 
faptul cã acest domeniu se dezvoltã într-un ritm foarte ridicat, cursul 
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îºi propune o explorare ºi up-da ta re a informaþiilor legate de stadiul 
de dezvoltare ºi tendinþele din domeniul comunicãrii mediate de 
calculator în cadrul Internetului.

Studenþii vor identifica ºi utiliza cel puþin un instrument specific 
tehnologii lor comunicaþionale, pentru a aprofunda o temã de interes 
(ex. lucrarea de diplomã). În redactarea materialului, vor utiliza 
mijloacele specifice pentru citarea surselor electronice. 

Tematica: Mijloace comunicaþionale interpersonale: e-mail-ul. 
Comunitãþi online: forumul de discuþii. Mijloace de comunicare 
“one to many”: news letter ul, lista de distribuþie, video conferinþa. 
Mijloacele comunicaþionale în sluj ba democraþiei participative. 
Specificitatea interacþiunii în epoca globa li zã rii. Imagine corporativã 
din perspectiva noilor tehnologii comuncaþio nal-in formaþionale. 
Dezvoltarea ºi internaþionalizarea comunicaþiilor ºi a do me nii lor 
media. Completarea bazei de date cu instituþiile media din România, 
pre zente pe Internet. Utilizarea Internetului în educaþie. E-lear n ing. 
Proprie ta tea inte lectualã ºi copyright-ul. Perspective specifice reþelei 
Internet. Pro ble me sociale legate de utilizarea Intenetului. Egalitatea 
ºanselor ºi accesul la informaþie.

Istoria presei româneştiIstoria presei româneşti
Obiectivele cursului: Cursul de istorie a presei româneºti îþi 

propune sã aducã în faþa studenþilor câteva momente din fascinanta 
istorie a presei noastre. Ferindu-se de abordarea strict factologicã, 
bazatã exclusiv pe memo rarea unor date sau a colaboratorilor la 
diverse publicaþii, cursul îºi propu ne ca, dupã un scurt istoric, în 
care sã fie relevate condiþiile care au dus la apariþia primelor publicaþii 
în cele trei provincii româneºti, sã treacã la o abordare tematicã a 
celor douã secole de presã româneascã. Vor fi puse ast fel în valoare 
aspecte privind presa literarã, umoristicã, presa cu profil teat ral ºi cine-
matografic, presa religioasã, presa sportivã, presa comunistã etc. 

Tematica: Introducere. Valoarea ºi rolul istoric al presei. 
Împortanþa cu noaº terii presei în mediul universitar, în special la 
facultãþile cu profil jurnalistic. Opiniile unor savanþi despre rolul 
ºi importanþa presei, definitã ca a patra putere în stat. Începuturile 
presei române. Primele încercãri revuistice. Actul de naºtere 
al presei române. Presa cultural-politicã a generaþiei de la 1848. 
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Presa româneascã între 1948-1859. Presa româneascã dupã Unirea 
Prin ci pa telor. Concordia. Telegraful român. Presa româneascã în 
intervalul 1866-1884. Importanþa colaborãrii lui Eminescu la Timpul. 
Presa în ul timele decenii ale veacului trecut. Publicistica lui I. L. 
Caragiale. Marile re viste româneºti de la începutul secolului: Viaþa 
Româneascã, Sãmãnãtorul, Li  te ra torul, Con tem po ranul etc. Presa 
româneascã în perioada interbelicã. Gân direa ºi „gândirismul”. Presa 
proletcultistã. Iaºul nou, Flacara, Gazeta li te rara etc. Presa umoristi-
cã. Ghimpele, Pãcalã, Caþavencu, Urzica, ªopârla, Ochiul soacrei. 
Presa din anii dictaturii ceauºiste. Presa minoritãþilor naþionale. 
Presa cu profil militar. 

Jurnalism de investigaţieJurnalism de investigaţie
Obiectivele cursului: Cursul practic de Jurnalism de investigaþie 

are ca scop iniþierea studentului, însuºirea de cãtre acesta a 
elementelor teoretice de bazã ºi crearea competenþei practice necesare 
exercitãrii profesiei de jurnalist de investigaþie. În acelaºi timp, 
cursul îºi propune iniþierea studen tului în desluºirea mecanismelor, 
fenomenelor ºi sistemelor complexe care fac obiectul acestei profesii, 
pentru abordarea în profunzime a acestora.

Tematica: Definiþia jurnalismului de investigaþie. Identificarea 
subiectului anchetei. Pontul ºi zvonul. Subiectul primit, subiectul 
întâmplãtor, subiectul cãutat. Planul de lucru. Verificarea 
preliminarã. Exemple. Teme de discu tat si realizat. Sursele de 
informare (I). Importanþa ºi necesitatea surselor de in formare în 
jurnalismul de investigaþie. Identificarea ºi racolarea surselor. Cla-
si ficãri, exemplificãri. Înþelegerea subiectului. Dosarul de presã. 
Tãietura din ziar. Folosirea Internetului. Teme, prezentare de site-uri. 
Cercetarea do cu mentaþiei. Acte originale, acte oficiale, declaraþii, 
înregistrãri, citate etc. Lanþul de probe. Teme de realizat. Observaþia 
directã. Obligaþii ºi avantaje. Exem plificãri, anali ze comparative. 
Investigaþia sub acoperire. Definiþie. Exem ple. Riscul investigaþiei sub 
acoperire. Recomandãri. Evaluarea. Harta ideilor. In ventarul surselor 
posibile. Demonstraþii practice, exemplificãri. Tema la su biectul 
autopropus. Interviul (I). Definiþie extinsã. Pregatirea interviului. 
Re guli generale. Clasificãri. Analize. Interviul (II). Interviul de 
confruntare. Im portanþa interviului de confruntare. Regie, tehnici, 
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tactici ºi reguli de urmat. Exemple. Tema de reali zat. Redactarea. 
Contextualizarea. Organizarea docu men telor. Reguli de construcþie 
ºi redactare. Sfaturi practice specifice. Analize ºi exemple. Campania 
de presã. Criza de spaþiu ºi de timp a jurnalistului de in ves tigaþie. 
Etica profesionalã. Reguli de conduitã specifice. Procese de presã. 
Exemplificãri, analize.

Managementul mass-mediaManagementul mass-media
Obiectivele cursului: Prin intermediul acestui curs, studenþii 

vor putea utiliza, într-o manierã sinteticã, noþiunile de marketing 
ºi publicitate. Studenþii vor învãþa designul ºi conducerea propriei 
campanii publicitare. Cursul este unul interdisciplinar, implicând 
utilizarea unui arsenal mai vast de concepte, care se extind pe 
domenii precum psihologia cognitivã sau sociologia media.

Tematica: Forme speciale de publicitate; Efectele comunicãrii 
mediati ce; Designul ºi managementul campaniei publicitare; 
Exerciþii de creaþie ºi management publicitar.

Politici şi afaceri publicePolitici şi afaceri publice
Obiectivele cursului: Prin intermediul acestui curs studenþii 

vor afla modul în care studiul politicilor publice sintetizeazã 
temele importante în ºtiinþele politice ºi alte ºtiinþe sociale. Cursul 
urmãreºte dezvoltarea abili tãþilor studenþilor de a analiza politicile 
publice ºi de a interpreta efectele lor.

Tematica: Politici publice; Afacerile publice ºi lobby; Modele de 
politici publice; Statul; Guvernul; Bunurile publice; Scopurile politicii 
publice; Logica politicii publice; Instrumente ºi obiective; Politici 
economice conjuncturale; Strategii ale politicii economice; Politici 
de ocupare; Educaþie; Politici în domeniul sãnãtãþii; Bunãstare.

Stilisticã şi mass-media Stilisticã şi mass-media 
Obiectivele cursului: Conceput în prelungirea cursului de 

gramaticã normativã, cursul doreºte sã propunã un fel de “stilisticã 
normativã”, foarte aproape de scriitura de presã. Prin cele 14 teme 
abordate, se oferã studenþilor posibilitatea de a cunoaºte câteva 
aspecte infracþionale ale stilului jurnalistic, precum ºi diverse 
procedee ºi metode pentru evitarea acestora. 
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Tematica: Ortografia ºi ortoepia siglelor. Limba româna în 
reclame. Pleo nasmul; Cacofonia; Repetiþia; Argoul; Limba de 
lemn; Titlul jurnalistic; Ortografia cu â ºi sunt: între diversiune 
ºi disidenþã; Impactul cenzurii asupra libertãþii de exprimare; 
Punctuaþia în limba românã; Cum ne semnãm articolele?; Plagiatul; 
Stilistica cenzurii; Topica. Definiþia topicii. Încãlcãri ale regulilor 
topicii în presa actualã; Specificul stilului publicistic, în cadrul 
stilu rilor funcþionale ale limbii române.

Strategii promoţionale Strategii promoţionale 
Obiectivele cursului: În cadrul cursului vor fi prezentate elemente 

pra c ti ce legate de tehnicile de promovare a produselor ºi a serviciilor. 
Cursul va cuprinde demonstraþii practice care vor implica activ 
studenþii. Se va pune accent pe capacitatea ºi aptitudinile fiecaruia 
de a influenþa potenþialul cumpãrator prin tehnica de promovare 
adaptatã pentru fiecare gen de produs sau serviciu în parte.

Tematica: Promovarea – moft sau necesitate; Comunicarea 
promoþionalã; Etapele promoþiei; Marca (brandul); Forþa de 
impact; Tehnici curente de promovare; Susþinere ATL; Manifestãri 
promoþionale; Dezvoltarea cultului pentru un anumit brand 
(fidelizare); Concluzii.

Tehnici digitale în practica jurnalisticăTehnici digitale în practica jurnalistică
Obiectivele cursului: Principalul obiectiv este acela de a-i 

familiariza pe studenþii jurnaliºti cu noile tehnici informaþionale 
folosite în comunicare. Cursul va introduce studenþii în operarea 
calculatorului persoanl în mediul Windows. Pentru redactare va fi 
folosit pachetul Microsoft Office, accentul fiind pus pe utilizarea 
Microsoft Word. Prin folosirea e-mailului ºi a cercetãrii prin 
intermediul Internetului, studenþii vor fi încurajaþi sã utilizeze 
computerul în comunicarea interpersonalã ºi în culegerea de date 
necesare în activitatea profesionalã.

Tematica: Recapitularea noþiunilor de bazã Windows ºi meniurile 
File, Edit, View ºi Insert ale programului MS Word; Meniul Format; 
Introducerea noþiunii de stiluri. Crearea unor stiluri; Formatarea paginilor 
ºi lucrul cu stiluri; Introducerea meniului Tools; Meniul Table.
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Tehnici de obţinere şi selectare a informaţieiTehnici de obţinere şi selectare a informaţiei
Obiectivele cursului: Însuºirea cunoºtinþelor fundamentale 

pentru profesia de jurnalist calificat. Informaþia de presã, tratarea 
informaþiei, tipologia ºtirilor, editarea ºtirilor, deontologia de presã, 
cultura mass-media.

Tematica: Societate, comunicare, informaþie. Comunicarea de 
masã. Spe ci ficul informaþiei de presã. Publicistica – mod de cunoaºtere 
a vieþii sociale. Schim bãri tehnice în comunicarea umanã. Sistemul 
mass-media. Profesia de jurnalist. Specializãri jurnalistice. Limitele 
jurnalismului. Elemente de retoricã jurnalisticã. Textul jurnalistic. 
Stilul informãrii în masã. Opera jurnalisticã. Lim ba jul uzual public. 
Evaluarea actualitãþii. Culegerea ºi redactarea ºti ri lor. Producþia de 
ºtiri. Valori informaþionale. ºtire ºi pãrere. ªtirea de agenþie. Structura 
ºti rii. Tipuri de ºtiri. “Lead”, sublead, “story”, “background”. Tehnici 
de realizare a ºtirilor de specialitate. Specificul ºtirilor în presa scrisã. 
Fapte, informaþii, re latãri. Exactitatea informaþiei ºi pluralismul 
opiniilor. Rectificarea informaþiei. Dez minþirea. Specificul ºtiri lor 
radiofonice. A asculta ºi a auzi. A vorbi ºi a spu ne. Scris-cititul la 
radio. Reportajul radiofonic. Radio do cu men tarul. Specificul ºti rilor 
de televiziune. Mediu ºi mesaj. Scris-cititul mesajelor TV. Unghiul 
de ve dere. Reportajul TV. Interviul TV. Documentarul. Reportajul 
de actuali tãþi. Editarea ºtirilor. Cercetarea efectelor de presã. Agenda 
setting. Informaþie ºi imagine de presã. Zvonurile. Jurnalismul public. 
Presa ºi opinia publi cã. Ma ni pularea prin mass-media. Comunicarea 
internaþionalã. Etica jur nalisticã. Obiec tivitate ºi partizanat în presã. 
Informare ºi dezinformare. Despre propa gan dã în presã. Informaþie 
ºi publicitate. Cultura mass-media. Cultura jurnalisticã ºi cultura 
de masã. Presa culturalã. Cultura divertismentului. Mass-media în 
perioada de tranzi þie în România.

Tehnica cercetării şi a redactării textului ştiinţificTehnica cercetării şi a redactării textului ştiinţific
Obiectivele cursului: Fie cã lucreazã în presa scrisã sau în cea 

audiovizualã, jurnalistul nu face numai anchete, reportaje sau 
interviuri, ci „produce” şi pagini sau emisiuni documentare despre 
diverse idei, evenimente sau obiective istorice. În asemenea situaţii, 
jurnalistul trebuie sã adopte ipostaza omului de ştiinţã, adicã sã fie 
obiectiv, riguros şi bine documentat. Or, o asemenea posturã necesitã 
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cunoaşterea unor norme elementare privind tehnica cercetãrii, 
a elaborãrii şi redactării unui text ştiinţific. Aceste norme sunt 
necesare şi studenţilor, în timpul facultãţii, cu prilejul întocmirii 
unor lucrãri pentru simpozioane şi sesiuni ştiinţifice, lucrãri de 
seminar, culminând cu redactarea lucrãrii de diplomã. În ce priveşte 
ultimul aspect, se ştie cã la fiecare examen de licenţã comisia a 
constatat cã puţine dintre lucrãrile susţinute au fost ireproşabile 
sub aspectul normelor de redactare ştiinţificã (întocmirea notelor, 
a bibliografiei, reproducerea citatelor etc.). 

Tematica: 1. Importanţa cercetãrii ştiinţifice. Prezentarea 
principalelor lucrãri româneşti şi strãine apãrute în domeniu, 
inclusiv cartea lui Umberto Eco, intitulatã Cum se face o tezã de 
licenţã. Prezentarea temelor principale care vor fi abordate la curs. 
Exigenţele cursului şi ale seminarului. Probleme organizatorice. 2. 
Documentarea şi informarea bibliograficã. Importanţa bibliografiei 
pentru o cercetare ştiinţificã. Bibliografiile signaletice şi bibliografiile 
analitice. Despre „ştiinţificitate” (în concepţia lui Umberto Eco). 
3. Utilizarea fişelor şi cercetarea materialului. Fişa bibliograficã şi 
fişa de extras. Care sunt sursele unei lucrãri ştiinţifice. Sursa de 
prima şi de a doua mânã. Cercetarea bibliograficã. Cum se foloseşte 
biblioteca. Modestia ştiinţificã. 4. Planul general al unei lucrãri 
ştiiţifice. Prefaţa sau postfaţa. Introducerea. Conţinutul. Încheierea. 
Rezumatul. Bibliografia. Materialul ilustrativ. 5. Modalitãţi de 
organizare a textului. Ordinea de prezentare a ideilor. Ordinea 
naturalã. Organizarea pe axa temporalã. Organizarea pe axa spaţialã. 
Ordinea importanţei. Ordinea alfabeticã. 6. Tehnici de dezvoltare 
a ideilor. Detalierea şi exemplificarea. Definiţia. Comparaţia şi 
contrastul. Analogia. Clasificarea. Cauzã - eveniment - efect. Analiza 
procesului. 7. Structura textului şi stilul acestuia. Proprietatea. 
Claritatea. Concizia. Varietatea. Eficienţa. Eufonia. Naturaleţea, 
expresivitatea, eleganţa. Originalitatea. 8. Aparatul critic al unei 
lucrãri ştiinţifice. Notele de subsol. La ce folosesc notele. Sistemul 
citat-notã. Sistemul autor-datã. Avertismente, capcane, uzanţe. 
Orgoliul ştiinţific. Prescurtãrile utilizate. Referinţele la enciclopedii 
sau dicţionare. Citatele din Biblie. 9. Indicele. Importanţa indicelui 
în cercetare. Indicele de nume, de localitãţi, de cuvinte, de expresii 
etc. Cum se redacteazã un indice. 
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1. Denumirea specializãrii: Comunicarea mediaticã în epoca 
globalizãrii

2. Forma de învãþãmânt: Zi

3. Numãr de locuri solicitate: 15 locuri bugetate, 20 locuri cu 
taxã

4. Conducãtori de doctorat din Universitate în domeniu: Prof. 
univ. dr. Cseke Peter, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Adminis-
trative

5. Catedrele din Universitate implicate:
– Catedra de Studii Europene
– Catedra de Literaturã universalã
– Catedra de Jurnalism

6. Universitãþi / instituþii din strãinãtate implicate pe baza unor 
acorduri:

–   Universitatea din Viena (Austria), Institutul de Romanisticã, 
acord interuniversitar

–  Universitatea din Ierusalim (Israel), acord interdepar-
tamental

–   Universite de Nantes (Franþa), acord interdepartamental
–   Jonkoping University (Suedia), acord interdepartamental
–   State University of New York (SUA), acord interdeparta-

mental

VII. Descrierea specializăriiVII. Descrierea specializării
de masteratde masterat
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–   Viadrina Universität (Germania), acord interdeparta-
mental

–   Universitatea de Stat din Istanbul (acord interdeparta-
mental)

7. Motivarea necesitãþii specializãrii ºi obiectivele:
Asa cum se ºtie, ca urmare a Declaraþiei de la Bologna, din 1999, 

semnatã ºi de România, începând cu anul academic 2005-2006, 
durata studiilor în învãþamântul universitar se va reduce la trei 
ani. Având în vedere faptul cã trei ani nu sunt suficienþi pentru 
formarea unor autentici specialiºti, se vor extinde urmãtoarele forme 
de pregãtire, repectiv masteratul ºi doctoratul. Este foarte clar cã, în 
viitor, obþinerea unei diplome de licenþã nu mai este atât de relevantã 
pentru un absolvent care doreºte sã se integreze în câmpul muncii, 
angajatorii interesându-se de studiile materale ºi de cele doctorale. 
Tinerii care vor sã acceadã la forma doctoralã trebuie sã ºtie cã 
masteratul a devenit obligatoriu pentru înscrierea la doctorat.

Una din marile probleme care apar este aceea a gãsirii unui 
conducãtor în specialitatea doritã. Pentru cei care vor sã urmeze 
masteratul Comunicarea mediaticã în epoca globalizãrii (care nu 
este un masterat vocaþional, ci unul cu o puternicã tentã teoreticã, 
de cercetare), ºansele de a-ºi gãsi acest conducãtor sunt oferite chiar 
de acest program masteral, unde sunt încadraþi profesori care pot 
îndruma teze de doctorat. De asemenea, un alt avantaj al viitorilor 
masteranzi este cã pot sã îºi publice lucrãrile elaborate în cadrul 
masteratului în reviste ºtiinþifice sau de culturã (Tribuna, Studia 
Ephemerides, Jurnalism & Comunicare, Reporter), publicaþii la care 
profesorii care susþin cursuri la acest materat sunt redactori-ºefi sau 
membri în colegiile de redacþie. 

Noul program de masterat îºi propune sã dezvolte direcþii de 
cercetare performantã, cu o amplã deschidere interdisciplinarã, prin 
cercetarea fenomenului mediatic contemporan. 

Curricula masteratului este gânditã în aºa fel, încât sã transgreseze 
interesul local, devenind compatibil cu exigenþele europene, în 
vederea integrãrii României în Uniunea Europeanã. Fiecare disciplinã 
deschide studenþilor câmpuri, direcþii, teme ºi subiecte de cercetare 
mai puþin sau deloc abordate în ºtiinþele comunicãrii. Masteranzii 
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vor dobândi nu numai cunoºtiinþele fundamentale în domeniile 
respective, ci ºi abilitãþile necesare de cercetare (rigoarea textului 
ºtiinþific, metodologia cercetãrii, evitarea plagiatului, folosirea 
informaþiei de pe Internet), ceea ce le va asigura accesul la forma 
urmãtoare de perfecþionare – cea doctoralã.

Prezenþa profesorilor strãini, de la universitãþile partenere, care 
vor susþine în cadrul masteratului mai multe cursuri ºi seminarii, 
va spori relevanþa ºtiinþificã a cercetãrilor propuse. 

8. Modul de finanþare: bugetul Universitãþii ºi taxe de studiu

9. Modul de desfãºurare a concursului de admitere: 
a. media generala a examenului de licenþã 
b. un interviu pe baza unui proiect de cercetare

Nota finalã este media aritmeticã a celor douã note obþinute la 
punctele a ºi b. În caz de medie egalã, departajarea se va face pe 
baza mediei de la bacaluareat.

10. Responsabilul specializãrii: Conf. univ. dr. Elena Abrudan 
Tel. 0264-431505; Fax: 0264-431505

11. Alte date relevante: limbile de predare a cursurilor: românã 
ºi englezã.

Cursurile ºi titularii acestora
1.   Probleme mediatice în perioada rãzboiului rece (prof. univ. 

dr. ªtefan Borbély, Facultatea de Litere).
2.   Jurnalism central ºi regional (prof. univ. dr. Mircea Popa, 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia).
3.   Tehnici de comunicare (conf. univ. dr. Alina Pamfil, 

Facultatea de Psihologie ºi ªtiintele Educaþiei).
4.   Retoricã jurnalisticã (prof. univ. dr. Vistian Goia, Facultatea 

de Litere).
5.   Structuri etice în jurnalismul contemporan (prof. univ. dr. 

Teodor Vidam, Universitatea Tehnicã, Cluj-Napoca).
6.   Comunicarea simbolicã (conf. univ. dr. Elena Abrudan, 

Facultatea de ªtiinte Politice, Administrative ºi ale Comu-
nicãrii).
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7.   Cultura media în societatea modernã ºi postmodernã (conf. 
univ. dr. Ion Maxim Danciu, Facultatea de ªtiinte Politice, 
Administrative ºi ale Comunicãrii).

8.   Retorica manipulãrii (prof. univ. dr. Aurel Sasu, Institutul 
de Lingvisticã ºi Istorie Literarã „Sextil Puºcariu”).

9.   Stiluri ºi ºcoli de presã în epoca modernã (prof. univ. dr. 
Ilie Rad, Facultatea de ªtiinþe Politice, Administrative ºi 
ale Comunicãrii).

10. Antropologie literarã (prof. univ. dr. Ovidiu Pecican, Facul-
tatea de Studii Europene).

Desen reprodus după cartea lui Marian Petcu (coordonator), Cenzura 
în spaţiul cultural românesc, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005, 
p. 108.
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VIII. Activitatea ştiinţificăVIII. Activitatea ştiinţifică
a cadrelor didacticea cadrelor didactice

(începând cu anul 1993)(începând cu anul 1993)

Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. ELENALENA A ABRUDANBRUDAN

1. Cãrþi ºtiinþifice (monografii, ediþii critice etc.)
1.d. Studii ºtiinþifice publicate în edituri avizate de CNCSIS:

1.  Tehnici de comunicare scrisã ºi oralã, Editura Echinox, 2001
2.  Literatura rusã. Proza contemporanã, Editura Echinox, 2001
3.   Structuri mitice în proza contemporanã, Editura Casa Cãrþii de 

ªtiinþã, 2004
4.  Mit ºi semnificaþie în proza rusã, Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, 

2004
5.   Cinghiz Aitmatov sau adevãrul vieþii, Editura Casa Cãrþii de 

ªtiinþã, 2005

3. Publicaþii în reviste ºtiinþifice
3.b. indexate (total sau parþial), prin rezumate, în baze de date 

interna þionale:
1.   Modelele trecutului, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria 

Theologia orthodoxã, vol. 1-2, 2004

3.c. avizate CNCSIS 
1.  Mit-Basm-Poveste, în Tomis, 2005, p. 42-46
2.  Arhetipul lumii de dincolo, în Contemporanul, 2005, p.13,38
3.   Vl. Makanin – O lume tunel, în ProSaeculum, 2005, p. 63-67
4.  Luntrea lui Caron, în Tomis, 2005, p. 104-109
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5.   The exigensis of the cultural journalism, în Studia Universitatis 
Babes-Bolyai, seria Ephemerides, dec. 2005, p. 39-46

6.   Portret de grup sau viziunea postmodernã a istoriei, în Steaua, 
nr. 9/2004, p. 56-58.

4. Comunicãri la conferinþe (congrese) ºtiinþifice internaþionale 
publi ca te în volume cu lucrãri in extenso:

4.a. conferinþe:
1.   Mith and significance in Russian Literature, în Jornadas Andaluzas 

de Eslavistica, 2004, p.183-185
2.   The image of post-communist society, în Post-Communist Cultures 

and Societies, 2005, p. 99-108

4.b. comunicãri orale
1.   Structuri mitice în proza contemporană, Naukova spadcina 

profesora S.V. Semcinskogo i sucasna philologia, 2001, p. 8-13.
3.  Motive persane, Serghei Esenin. Centenar, 1997, p. 169-175
4.   Aspecte ale mitului, 50 de ani. Limbi slave moderne, în Roma-

noslavica, 2000
5.   Proza lui A. S. Puskin. A.S. Puºkin-200, în Filologie rusã, 2000, 

p. 48-53

5. Comunicãri la conferinþe (congrese) ºtiinþifice naþionale publicate 
în volume cu lucrãri in extenso

5.b. comunicãri orale
1.   The exigensis of the cultural jurnalism, în George Bariþiu – cetãþean 

al lumii, în Studia Universitatis Babes-Bolyai, Ephemerides, 2005, 
p. 39-45

2.   Cevengur – O utopie imposibilă, Platonov–Nabokov, în Tribuna, 
nr. 25-28, 1999.

8. Lucrãri ºtiinþifice citate
8.b în reviste neindexate ISI:

1.  Cãrþile clujenilor, în Adevãrul de Cluj, 2004, 24.06. p. 5
2.  Cronicã de lecturã, în Viaþa noastrã (Israel), 2004.24.06, p. 12
3.  Dicþionar ilustrat, Clujul literar, 2005, p. 7.
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Cărţi de Elena Abrudan
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11. Membru în asociaþii profesionale, ºtiinþifice ºi culturale
11.a. naþionale
Societatea Culturalã „Lucian Blaga”; Asociaþia de Literaturã 

Generalã ºi Comparatã din România; Membru în colectivul de redacþie 
al revistei Studia Universitatis Babes-Bolyai, seria Ephemerides.

17. Organizare de manifestãri ºtiinþifice
17. a. naþionale:

1.   Abrudan Elena, Rolul publicitãþii în jurnalismul specializat, 
Sim pozion naþional cu participare internaþionalã, ,,Presa scrisã 
româneascã – trecut, prezent, perspective”, 25-26 nov. 2005.

2.   Abrudan Elena, Exigenþele jurnalismului cultural, Colocviu naþio-
nal cu participare internaþionalã ,,George Bariþ”, 12-14 oct. 2005, 
Cluj-Napoca, secþiunea de la Facultatea de ªtiinþe Politice, Admi-
nistrative ºi ale Comunicãrii, Departamentul de Jurnalism.

3.   Abrudan Elena, The postmodern philosophy of existence in post-
communist society, Work-shop ,,Post-Communist Cultures and 
Societies”, Cluj-Napoca, 17-19 aprilie, 2005.

4.   Abrudan Elena, Intertextualitate miticã ºi literarã – Conferinþa 
naþionalã “Lingua Pax”, Bucureºti, 13-15 mai 2004 .

5.   Abrudan Elena, Andrei Platonov. Cevengur – o utopie imposibilã, 
Simpozion naþional ,,Platonov – Nabokov”, Cluj-Napoca, 1999.

Conf. univ. dr. IConf. univ. dr. IONON MAXIMAXIM D DANCIUANCIU

I. Volume:
1.   Partea ºi întregul. Liniamente în antropologia filosoficã 

româneascã, Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1994.
2.   În scorbura din oglindã. Teme ºi prefigurãri în filosofia româneascã, 

Oradea, Editura Cogito, 1997.
3.   Adevãr ºi interes din perspectiva sociologiei cunoaºterii ºi a 

antropologiei filosofice, Cluj, Editura Limes, 2001.
4.   Mass-media – comunicare ºi societate, Cluj-Napoca, Editura 

Tribuna, 2003.
5.   Mass-media. Modernitate, postmodernitate, globalizare, Cluj-

Napoca, Editura Tribuna, 2005.
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Cărţi de Ion Maxim Danciu
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II. În lucrãri colective:
1.   „Eugeniu Sperantia ºi interesul estetic“, postfaþã la Eugeniu Spe-

ran þia, Contemplaþie ºi creaþie esteticã, ediþie de Mircea Muthu, 
Cluj-Na poca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaþia Culturalã 
Românã, 1997.

2.   Prefaþã la George Em. Marica, Filosofia bunului simþ, ediþie I.M. 
Danciu ºi Virgil Leon, Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 
Fundaþia Culturalã Românã, 1998.

3.   „Mass-media ºi jurnalismul românesc în perioada de tranziþie 
(1990-2002)“, în Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan, 
volum în grijit de R. Cesereanu, Cluj-Napoca, Editura Limes, 
2003.

4.   „Perspectiva antropologicã“, în Traian Vedinaº, Proiecte ºi 
paradigme în gândirea socialã româneascã, Cluj, Editura Diotima 
& Argonaut, 2004.

5.   Argument ºi coordonare: Tribuna 120. Studii, Cluj-Napoca, 
Editura Tribuna, 2004.

6.   Rãspunderi culturale, în Jurnalismul cultural în actualitate, 
coordonator Ilie Rad, Cluj-Napoca. Editura Tribuna, 2005.
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III. STUDII:
1.   „Eugeniu Sperantia ºi sociologia axiologicã, în Studia Universitatis 

Babeº-Bolyai, Philosophia, 2, 1993.
2.   „P.P. Negulescu despre creativitatea culturalã“, în Studia 

Universitatis Babeº-Bolyai, Philosophia, 1994.
3.   „Eugeniu Sperantia ºi dinamica umanului“, în Studia Universitatis 

Babeº-Bolyai, Philosophia, 2, 1995.
4.   „Sociologie ºi antropologie la Eugeniu Sperantia“, în Studia Uni-

versitatis Babeº-Bolyai, Philosophia, 2, 1995.
5.   „Mass-media ºi opinia publicã, în Aletheia, nr. 6, 1996.
6.   „Mass media – comunicare ºi societate“, în Studia Universitatis 

Babeº-Bolyai, Ephemerides, 1, 1996.
7.   „Problematica sociologiei cunoaºterii în gândirea lui Tudor 

Vianu“, în Studia Universitatis Babeº-Bolyai, Philosophia, XLI, 
1996.

8.   „Raþiune ºi practicã socialã. 1. Despre ideologie“, în Studia 
Universi ta tis Babeº-Bolyai, Politica, XLI, nr. 1, 1996.

9.   „Agenþia de presã în sistemul mass-media“, în Studia Universitatis 
Babeº-Bolyai, Ephemerides, XLII, nr. 1, 1997.

10.  „Sociologia culturii ºi sociologia cunoaºterii în perspectivã 
antropologicã“, în Aletheia, nr. 7, 1997.

11.   „Problematica filosoficã a subiectului cunoscãtor. Procesul 
cunoaºterii în realizarea umanã, în Discobolul, serie nouã, anul 
II, nr. 2, 1997.

12.   „Preliminarii teoretice la o filosofie a interesului. I. Despre 
interes ca problemã filosoficã“, în Aletheia, nr. 8, 1997.

13.   „La socio-anthropologie d’Eugeniu Sperantia“, în Transylvanian 
Review, vol. VII, nr. 1, Spring, 1998.

14.   „Preliminarii teoretice la o filosofie a interesului. II. Accente 
variabile ale interesului“, în Aletheia, nr. 9, 1998.

15.   „Critica sociologiei cunoaºterii la Karl R. Popper“, în Discobolul, 
serie nouã, anul III, nr. 9, 1998.

16.   Universul ºtirilor, în Studia Universitatis Babeº-Bolyai, Ephe-
merides, XLIV, I, 1999.

17.   „Europa ca stare de spirit“, în Caietele Tranziþiei (SISEC), an II, 
nr. 2-3, 1998.
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18.   „Informaþia ºi ºtirea“, în Reporter, anul I, nr. 1, 1999.
19.   „Adevãr ºi interes. Perspectivã antropologicã“, în Aletheia, nr. 

10, 1999.
20.   „Europe as a Frame of Mind“, în Transylvanian Review, vol. IX, 

nr. 1,, 2, 1000.
21.   „Adevãr ºi interes. Perspectiva praxiologicã, în Aletheia, nr. 10, 

1999.
22.   „The Copyright in Fine Arts and Arhitecture in Romania“, în 

Studia Universitatis Babeº-Bolyai, Ephemerides, XLV, 1, 2000.
23.   „Adevãrul ca proces al cunoaºterii“, în Aletheia, nr. 12, 2002 ºi 

nr. 13, 2002.
24.   „Mass-media ºi jurnalismul românesc în perioada de tranziþie 

(1990-2002), în Studia Universitatis Babeº-Bolyai, Sociologie, nr. 
1-2, 2002.

25.   „Profesie, calificare ºi vocaþie în jurnalism“, în Studia Universitatis 
Babeº-Bolyai, Ephemerides, XLIX, 1, 2004.

26.   „Mass Media. Modernity, Postmodernity, Globalization, în 
Studia Universitatis Babeº-Bolyai, L, 2, 2005.

Asist. univ. drd. Asist. univ. drd. ANDREEANDREEA M MOGOOGOŞ

1. Cãrþi (monografii, ediþii critice, publicisticã)
1.e publicate în edituri din România

–   2003 – lucrare în vol. colectiv Curente ºi tendinþe în jurnalismul 
con tem poran, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003 – Alteritatea ca 
re pre zentare mediaticã, p. 175-181

–   2005 – lucrare în vol. colectiv PR trend, Editura Accent, Cluj-
Napoca, 2005 – Ipostaze ale mesajului publicitar în contextul 
comunicãrii in terculturale, p. 93-99

3. Publicaþii în reviste
3.c ºtiinþifice avizate CNCSIS

–   2003 – Revista Transilvanã de Studii Administrative (nr.1(9)/2003) 
– Cultura secretului, inamic al accesului la informaþiile publice, 
p. 173-178
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3.d alte publicaþii
–   1999 – Studia Universitatis Babeº-Bolyai – Ephemerides (nr.1) 

- Imaginea electoralã a lui Petre Roman în afiºe (1990-1999), p. 
107-118

–   2000 – Revista Tribuna, nr. 21-24, iunie 2000 – Strategii de 
deturna re a informaþiilor - rãzboaiele iugoslave 

–   2000 – Studia Universitatis Babeº-Bolyai – Ephemerides (nr.1) 
– Elemente de ritual religios în naþionalismul populist al lui Gh. 
Funar, p. 131-138

–   2001 – Studia Universitatis Babeº-Bolyai – Ephemerides (nr.1) 
– Re prezentãri mediatice ale minerilor în cotidienele româneºti 
(1990, 1991, 1999), p. 73-96

–   2002 – Texte ale studenþilor rromi (editat ºi coordonat de An dreea 
Mogoº ºi George Anghelcev), Centrul de Resurse pentru Di ver-
sitate Etnoculturalã ºi Civitas, Cluj 

–   2002 – Studia Universitatis Babeº-Bolyai – Ephemerides (nr.1) 
– Re prezentãri sociale ale alteritãþii în presa scrisã româneascã 
– 2001, p. 43-66 

–   2002 – Studia Universitatis Babeº-Bolyai–Politica (nr.1) – Actori 
în teatrul terorii – teroriºti ºi victime, politicieni ºi mass-media, 
p. 81-88

–   2003 – Studia Universitatis Babeº-Bolyai – Sociologie (nr. 1-2) 
– Funcþiile so ciale ale umorului în cadrul grupului, p. 61-66

–   2004 – Studia Universitatis Babeº-Bolyai – Ephemerides (nr.1) 
– Feþele terorii – 11 martie 2004 în imagini

–   2005 – Studia Universitatis Babeº-Bolyai – Ephemerides (nr.1) 
– Le mes sage publicitaire dans l’enjeu de la communication 
interculturelle

6. Participãri la conferinþe ºi simpozioane
6.b naþionale cu participare internaþionalã

–   octombrie 2003 – Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan, 
Cluj-Napoca, organizator: Departamentul de Jurnalism al 
Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative

–   octombrie 2005 – Presa româneascã postdecembristã ºi inte-
grarea europeanã, Sibiu, organizator: Facultatea de Jurnalisticã, 
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu
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11. Membru în asociaþii profesionale, ºtiinþifice ºi culturale
11.a naþionale

–   Centrul pentru Jurnalism, Comunicare ºi Parteneriat Social 

13. Burse ºi stagii de cercetare ºi de pregãtire
13.b internaþionale

–   2000 – stagiu de pregãtire în Biroul de Presã al Misiunii Landului 
Baden- Württemberg pe lângã Uniunea Europeanã (Bruxelles, 
Belgia) – o lunã

–   2003 – bursã de cercetare la Université de Nantes (Franþa), oferitã 
de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, prin ONBSS (4 luni)

–   2004 – bursã doctoralã la Université de Paris 8 (Franþa), oferitã 
de Guvernul francez (4 luni)

–   2005 – bursã doctoralã la Université de Paris 8 (Franþa), oferitã 
de Guvernul francez (4 luni)

14. Participãri la ºcoli de varã
14.b internaþionale

–   1999 – “Rolul jurnaliºtilor în redarea conflictelor” (Strassbourg, 
Fran þa), organizator: Transeuropeennes 

–   2002 – “Peoples, Cultures, and Hatred in the New World Order: 
Lessons of the September 11, 2001” (St. Petersburg, Russia), 
organizator: HESP Budapest

15. Cadru didactic asociat. Invitat în proiecte de colaborare
15.a. la instituþii din strãinãtate

–   1999 ºi 2001 – Visiting professor la Department Information et 
Com mu nication, Université de Nantes (Franþa), în cadrul Progra-
mului Erasmus/Socrates 

–   2003 – Visiting professor la Faculté des Lettres, Langues et 
Sciences Humaines, Université d’Angers (Franþa)

–   2004 – Visiting professor la Department Information et Com mu ni-
cation, Université de Nantes (Franþa), predare curs Comunicare 
in terculturalã
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20. Organizarea de activitãþi extracuriculare cu studenþii
–   octombrie 2003 – expoziþie foto a studenþilor Cãtãlin Abagiu 

ºi Cãlin Ilea, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, 
Amfiteatrul Woodrow Wilson

–   noiembrie 2004 – expoziþie foto a studenþilor Raul ªtef ºi Cãlin 
Ilea, Opera Românã Cluj

–   noiembrie 2004 – searã de film documentar, Facultatea de ªtiinþe 
Politice ºi Administrative, Amfiteatrul Woodrow Wilson

Asist. univ. drd. Asist. univ. drd. MIHAELAIHAELA M MUREUREŞANAN

2. Capitole din cãrþi sau volume colective
2.a. în þarã

1.   În volumul Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan, 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003, studiul intitulat Noi tendinþe 
în presa pamfletarã;

2.   În volumul Schimbãri în Europa, schimbãri în mass-media, 
coordonat de prof. univ. dr. Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 
2004, studiul intitulat Greºeli de limbaj în presa contemporanã;

3.   În volumul Simpozion comemorativ Liviu Rusu-100, texte reunite 
ºi editate de Vasile Voia, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004, 
stu diul intitulat Liviu Rusu-cercetãri psihologice: actualitate ºi 
fundament.

3. Publicaþii în reviste
3.c. ºtiinþifice avizate CNCSIS

1.   În revista Excelsior, anul XI, nr. 15, Cluj-Napoca, 2002, studiul 
intitu lat Poreclele la români;

2.   În revista Excelsior, anul XII, nr. 16, Cluj-Napoca, 2003, studiul 
intitulat Accentul în flexiunea nominalã;

3.   În revista Studia Ephemerides, anul XLVII, 2003, studiul intitulat 
Limbajul, esenþã a comunicãrii ºi principalele sale funcþii.

3.d. alte publicaþii în þarã
1.   Recenzarea unor cãrþi cu profil jurnalistic ºi comunicaþional, 

recenzii care au fost publicate în revista Piaþa literarã, în perioada 
septembrie-decembrie 2002;

2.   Recenzii publicate în revista Tibiscus, în perioada februarie-
martie 1999.
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Asist. univ. drd. Asist. univ. drd. CRISTINARISTINA N NISTORISTOR

3. Publicaþii în reviste-
1.   2004 – capitolul Acoperirea mediatica a situatiilor de criza, în 

volumul Schimbãri în Europa, schimbãri în mass-media, Editura 
Limes, Cluj-Napoca, 2004.

2.   2003 – prefaþa la volumul Istoria radio-televiziunii, publicatã de 
Institutul European Iaºi. 

3.   2001-2002: articole ºi prezentare de carte în sãptãmânalul Piaþa 
li te rarã, Cluj-Napoca: “Mass-media ºi democraþia”, “Radio Mana-
ge ment”, “Deontologia Mass-media”, “Mass-media în þãrile 
balcanice”, “Dialog cu Puºcaº”, “Dialog cu Tãnase”.

4.   2000-2002: traduceri în publicaþia universitarã Reporter, Cluj-
Napoca.

5.   1998-2000: ºtiri, interviuri ºi reportaje publicate în revista 
studenþeascã Altfel, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, 
România.

6. Participãri la conferinþe ºi simpozioane
1.   decembrie 2005 - Participare la Conferinþa Convenþiei 

Organizaþiilor de Media din România, organizatã de Centrul de 
Jurnalism Independent ºi de Agenþia de Monitorizare a Presei 
din Bucureºti. Tema conferinþei: Copy right sau copy paste? 

2.   noiembrie 2005 - Cluj-Napoca, România: Simpozionul naþio nal 
cu participare internaþionalã “Presa scrisã – trecut, prezent ºi 
persepective”; susþinerea comunicãrii cu titlul Mass-media cuce-
ritã de marile trusturi 

3.   octombrie 2005 - Participare la Simpozionul Naþional al ªcoli-
lor de Jurnalisticã din România; Sibiu, România; tema Mass 
media ºi Uniunea Europeanã. Susþinerea lucrãrii cu titlul Presa 
minoritãþilor etince din România în contextul aderãrii la U.E.

4.   septembrie 2005 - Visiting lecture la Universitatea Internaþionalã 
de Varã de la Ede, Olanda. Susþinerea lucrãrilor Sistemul mass-
media din România, dupã cãderea comunismului ºi Aspecte ale 
presei minoritãþii Roma din România
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5.   iunie 2005 - Participare la Conferinþa Universitãþii din New 
York, SUA, organizatã la Sarajevo, Bosnia-Herþegovina. Tema 
prezentatã: Sistemul mass-media din România, în anii 2000. 

6.   aprilie 2004 - vizitã didacticã efectuatã în cadrul programului 
Erasmus-Socrates, la Universitatea din Nantes, Franþa; prelegerea 
cu titlul “Le radio en Roumanie post-communiste”

7.   iulie 2003 - Cluj-Napoca, Universitatea “Babeº-Bolyai”, ªcoala 
Internaþionalã de varã, ediþia 2003 - prezentare de film;

8.   mai 2003 - vizitã didacticã efectuatã în cadrul programului 
universitar Erasmus-Socrates, la Universitatea din Nantes, 
Franþa; participare la discuþii vizând jurnalismul radio ºi proiecte 
studenþeºti;

9.   aprilie 2003 - participare la Simpozionul naþional al ªcolilor de 
Jurnalisticã din România; Sibiu, România;

10. octombrie 2002 - Cluj-Napoca, România: Simpozionul naþio nal 
cu participare internaþionalã “Curente ºi tendinþe în jurnalismul 
contemporan”; susþinerea comunicãrii cu titlul Funcþiile mass-
mediei în relaþia cu politica;

11. august 2002 - Drianovo, Bulgaria: Academia de varã organizatã 
de Fundaþia Konrad Adenauer, Sofia; susþinerea comunicãrii cu 
titlul Istoria relaþiilor româno-bulgare;

12. Premii ºi distincþii (ºtiinþifice, educaþionale, alte distincþii)
1.   2000 - Riga (Letonia): Certificat de abolvire a seminarului 

“Investigative Journalism on line”, organizat de Centrul European 
de Jurnalisticã (E.J.C.);

2.   2000 - Aix En Provence (Franþa): Certificat de absolvire a 
Universităţii de varã “La Nouvelle Economie”, organizatã în 
cadrul Universitãþii din Provence;

3.   2000 - Certificat de absolvire a seminarului de “Journalism on 
line”, organizat de Centrul European de Jurnalisticã (E.J.C.); Cluj-
Napoca, România.
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Prof. univ.dr. Prof. univ.dr. ILIELIE R RADAD

1. Lucrãri publicate în volume
1.   Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varºovia, 

Budapesta. Cuvânt înainte de Constantin Ciopraga, membru 
al Academiei Române, Editura Didacticã ºi Pedagogicã R. A., 
Bucureºti, 1998 (colecþia „Akademos”).

2.   Memorialistica de rãzboi în literatura românã, Editura Augusta, 
Timiºoara, 1999.

3.   Stilisticã ºi mass-media. Aspecte ale experienþei jurnalistice. 
Prefaþã de Prof. univ. dr. G. Gruiþã, Editura Excelsior, Cluj-
Napoca, 1999. 

4.   Aron Pumnul (1818-1866), Editura Fundaþiei Culturale Române 
– Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2002.

5.   La un ceai cu ªtefan J. Fay, Institutul European, Iaºi, 2003.
6.   De la Moscova la New York. Note de drum din Federaþia Rusã ºi 

fragmente de jurnal american. Prefaþã de Mircea Popa, Editura 
Limes, Cluj-Napoca, 2005.

2. Capitole din cãrþi sau volume colective
2.a. în þarã

1.   Dicþionarul scriitorilor români. Coordonare ºi revizie ºtiinþificã: 
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu; 

  Volumul I, A–C, Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 
1995.Volumul include 28 de articole, despre urmãtorii scriitori: 
Ion Acsan, ªtefan Agopian, Ion Al-George, Vasile Al-George, 
Simion Alterescu, Ion Apetroaie, Constantin Argintaru, Anca 
Balaci, Dumitru Bãlãeþ, Florin Bãnescu, George Boitor, Virgil 
Brãdãþeanu, Petre Bucºa, George Buznea, Olga Caba, Viorel 
Cacoveanu, ªtefan Cazimir, Emilia Cãldãraru, Liviu Cãlin, 
Mihail Celarianu, Doina Cetea, Iosif Cheie–Pantea, Constantin 
Chiriþã, Romulus Cioflec, Dimitrie Ciurezu, Constantin Criºan, 
Constantin Cubleºan, Doina Curticãpeanu. 

  În volumul II, D-L, Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 
1998, sunt incluse articole despre urmãtorii scriitori: George 
Demetru-Pan, Valentin Deºliu, Mihai Diaconescu, Romulus 
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Dianu, Ovidiu Drimba, George Dorul Dumitrescu, B. Elvin, Vasile 
Fanache, ªtefan J. Fay, A. M. Frenkian, V. Em. Galan, Petru Mihai 
Gorcea, Ioan Grigorescu, Cãlin Gruia, Stelian Gruia, Romulus 
Guga, Ilie Guþan, Dumitru Ignea, Iorgu Iordan, Alexandru Jar, I. 
D. Lãudat.

  Volumul III, M-Q, Editura Albatros, Bucureºti, 2001: Toma George 
Maiorescu, Dumitru Manoileanu, Valentina Marin Curticeanu, 
Tudor Mãinescu, Nicolae-Paul Mihail, Aurel Mihale, Vasile 
Militaru, Alexandru Mitru, Nicolae Motoc, George Muntean, 
Aurel-Dragoº Munteanu, George Munteanu, I. D. Muºat, Leonida 
Neamþu, Ta tiana Nicolescu, Mihai Novicov, Constantin Olariu, 
Lucia Olteanu, Vintilã Paraschivescu, Florin Mihai Petrescu, 
Grigore Popa.

  Volumul IV, R-Z, Editura Albatros, Bucureºti, 2002: Liviu Rusu, 
Tudor Dumitru Savu, Gavril Scridon, Lascãr Sebastian, Vasile 
Spiridonicã, Cella Serghi, Mircea Sântimbreanu, Nicolae Stoica 
de Haþeg, Octavian ªireagu, Viorel ªtirbu, Elena Tacciu, Ilie 
Tãnãsache, Nicolae Tãutu, Eugen Teodoru, ªtefan Tita, Chiril 
Tricolici, Constantin Turturicã, Haralambie Þugui, Nicolae Velea, 
Nestor Vornicescu, Ion Zamfirescu, A. L. Zissu.

2.   Pagini transilvane, volum editat de revista Steaua ºi Redacþia 
Publicaþiilor pentru Strãinãtate, 1993 (volumul conþine studiul 
Memorialistica rãzboiului de reîntregire a neamului, 1916-1918);

3.   D. D. Roºca, Atitudini. Interviuri, studii ºi evocãri, articole. Selecþie 
ºi organizare, argument ºi note – Cãlina Mare. Îngrijirea interviu-
rilor proprii – Cornel Pop, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, R. 
A., Bucureºti, 1995 (volumul conþine interviul urmãtor cu D. D. 
Roºca:”Eu îmi trãiesc oarecum ideile, fie cã e vorba de idei pe 
care le accept, fie de idei pe care le resping”, p. 50-53);

4.   1848. Blajul ºi amintirea revoluþiei, Blaj, 1998;
5.   Manual de jurnalism, vol. II. Coordonator: Mihai Coman, Editura 

Polirom, Iaºi, 1999 (ediþia a II-a, 2001);
6.   Geo Bogza, Rânduri cãtre tineri scriitori ardeleni. (Scrisori ºi tele-

grame trimise de Geo Bogza lui Teofil Rãchiþeanu, Ilie Rad ºi 
Viorel Mureºan, în anii 1973-1991). O carte gânditã ºi realizatã 
de Ilie Rad, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003; 
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Cărţi de Ilie Rad
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7.   Simpozion comemorativ Liviu Rusu – 100. Texte reunite ºi editate 
de Vasile Voia, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004;

8.   Meridian Blaga, 5. Tom 1 - Literaturã, Editura Casa Cãrþii de 
ªtiin þã, Cluj-Napoca, 2005; 

9.   Cella Serghi, Interviuri. Cu douãsprezce scrisori inedite cãtre Ilie 
Rad. Ediþie îngrijitã, prefaþã ºi notã asupra ediþiei de Ilie Rad, 
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005; 

10. Ilie Rad (coordonator), Jurnalismul cultural în actualitate, Editura 
Tribuna, Cluj-Napoca, 2005;

11. Edgar Papu, Interviuri. Cu nouã scrisori inedite cãtre Ilie Rad. 
Pre faþã ºi notã asupra ediþiei de Ilie Rad. Ediþie îngrijitã de Ilie 
Rad ºi Graþian Cormoº, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.

3. Publicaþii în reviste
3.e. alte publicaþii în strãinãtate 
A tipãrit urmãtoarele cinci studii în publicaþia americanã 

Perspectives in Higher Education Reform 
1.   Some Features of Academic Research in Romania, vol. 7 (Edited 

by Emporia State University, Emporia, Kansas, 1998), p. 53-58; 
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2.   The „Stylistics” of Censorship, vol. 8 (Edited by Russell J. Meyer, 
Emporia State University, Emporia, Kansas, 1999), p. 84-93; 

3.   Memoirs of Mircea Eliade: Under the Sign of the Equinox, vol. 9 
(Edited by Russell J. Meyer, University of Southern Colorado, 
Pueblo, Colorado, 2000), p. 234-239; 

4.   From Teaching in Romanian Towards Teaching in English at 
Babeº-Bolyai University, vol. 11 (Edited by Russell J. Meyer, 
assisted by David Keplinger, University of Southern Colorado, 
Pueblo, Colorado, 2000), p. 238-241, 

5.   În anul 2002 a apãrut, în aceeaºi serie, eseul America Before and 
After September 11 Through the Eyes of a Romanian Journalist. 

În urma participãrii sale recente la seminarul internaþional 
„Trans for ma  tionsprozesse der Bildschirm-Medien in West- und 
(Sûd-) Osteuropa”, care a avut loc la Universitatea Europeanã 
Viadrina din Frankfurt pe Oder, comunicarea prezentatã cu acest 
prilej (Romanian Television Before and After 1989. A Case Study) 
va fi publicatã într-un volum colectiv, la Editura Peter Lang din 
Frankfurt pe Main, sub redacþia prof. univ. dr. Eckhard Höfner, de 
la Universitatea Europeanã Viadrina. 

Ilie Rad a colaborat la douã enciclopedii de prestigiu, publicate 
de Fitzroy Dearborn Publishers din Chicago (SUA), dupã cum 
urmeazã: Encyclopedia of the Developing World (2005); colaborare 
cu un articol despre România; Encyclopedia of the World Minorities 
(2005); colaborare cu un articol despre Republica Moldova.

Prof. univ. dr. Prof. univ. dr. CSEKESEKE P PÉTERÉTER

1. Cãrþi (monografii, ediþii critice, publicisticã etc.)
1.e. publicate în edituri din România

1.   2005 Jöjjön el a mi időnk. Esszék, tanulmányok, dokumentumok. 
Ed. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, p. 280 

2.   2004 László Dezső emlékezete 1904-2004. Ed. Polis Kiadó, 
Kolozsvár, p. 360 

3.   2003 Tizenegyek . Egy antológia elő- és utóélete (1923-2003). Ed. 
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, p. 272



Învãþãmântul jurnalistic clujean 143

4.   2003 Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések. 
Ed. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, p. 344 

5.   2001 Tényirodalom – szociográfia. Ed. Erdélyi Tankönyvtanács, 
Kolozsvár, p. 184 

6.   1997 Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség – kisebbségi 
nyil vánosság. Tanulmányok (1987-1997). Ed. Kriterion Könyv-
kia dó, Bukarest – Kolozsvár, p. 244

7.   1995 Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval. Ed. 
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, p. 192

8.   1995 Lehet – nem lehet? Kisebbségi létértelmezések (1937-1987). 
Ed. Mentor, Marosvásárhely, 258 p.

9.   1994 Korfordulós újesztendő. Szociográfiai riportok. Ed. Erdélyi 
Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, p. 104 

1.f. Cãrþi (monografii, volume de studii, volume de eseuri ºi 
publicisticã) publicate în Ungaria
–   2003 Időrobbanás. Egy szellemi útkeresés műhelytörténetéből. 

Ed. Széphalom Könyvműhely, Budapest, p. 264
–   2000 Horváth István és az erdélyi népi irodalmi irányzat. Ed. 

Balassi Kiadó, Budapest, p. 244 
–   2000 Láthatatlan emlékművek. Erdélyi variációk nyelv és lélek 

szövetségére (1970–2000). Ed. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 
p. 290

–   1993 Hazatérő szavak. Szociográfiai riportok. Ed. Püski, Budapest, 
p. 422.

2. Capitole din cãrþi sau volume colective
2.a. în þarã (în limba maghiarã, românã, germanã, englezã)

–   2005 József Attila erdélyi kapcsolatai. In vol.: Ha eljönnél. József 
Attila a Korunkban. Coord. Kántor Lajos. Ed. Komp-Press-Korunk 
Baráti Tár saság, p. 381-393.

–   2005 Egy feledésbe merült Horváth István-versről. In vol.: Balázs 
Sán dor: Kiáltó Szó. Volt egyszer egy szamizdat. Ed. Kriterion 
Könyv kia dó, Kolozsvár, p. 251-255.

–   2005 Az igazmondás pireneusi magaslatán. In vol.: Szívszakadásig. 
In memoriam Szabó Gyula. Ed. Hargita Kiadóhivatal. Csíkszereda, 
p. 13-31. 
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–   2004 Holtában is élő Kalotaszegi Múzeumház. In vol.: Sztánai 
Napok 2004. Coord. Szabó Zsolt. Ed. Szentimrei Alapítvány, 
Kolozs vár–Sztána, p. 43-55.

–   2004 Egy kisebbségi életmodell megteremtője. In vol.: László Dezső 
emlékezete. Coord. Cseke Péter. Ed. Polis Kiadó, Kolozsvár, p. 
43-57.

–   2004 A magyar nyelvű mezőgazdasági irodalom Romániában 
(1919-1989). In vol.: Adalékok az EGE – EMGE – RMGE 150 éves 
törté ne téhez. Coord. Farkas Zoltán. Ed. Erdélyi Gazda Kiadó, 
Kolozsvár, p. 213-227. 

–   2001 Balázs Ferenc. In vol.: Erdélyi panteon (Eseuri privind 
istoria culturii din Transilvania). Coord. Jánosházy György. Ed. 
Mentor, Tg-Mureº, p. 105-110.

–   2001 Jancsó Béla. In: op. cit., p. 120-126;
–   2001 Szerkezeti arányok, műfaji rendezőelvek az erdélyi 

faluszociográfiákban. In: Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 
9. Coord. Keszeg Vilmos. Ed. Kriza János Néprajzi Társaság, Cluj-
Na poca, p. 177-194.

–   2001 Balázs Ferenc-relevanciák. In: Szép apostoli élet. Coord. 
Dán Ti bor Kálmán. Ed. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
– Ro mániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Cluj-Napoca, p. 24-32.

–   2000 A romániai magyar sajtó történetének előmunkálatai. In 
vol.: A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének évkönyve 
1999. Coord. Ágoston Hugó és Ambrus Attila. Ed. MÚRE, 
Sepsiszentgyörgy, p. 156-163.

–   1999 Tudományművelés – egyetem nélkül (1919-1940). In vol.: 
125 éves a kolozsvári egyetem. A Babeº-Bolyai Tudományegyetem 
Magyar tagozatán 1997. november 21-én tartott emlékülés 
előadásai. Coord. Cseke Péter és Hauer Melinda, Ed. Komp-Press 
Kiadó, Kolozsvár, p. 25-32. 

–   1997 Cultivarea ºtiinþelor – fãrã universitate. In vol.: Cumpãna 
– 4. Antologia revistei de culturã Korunk. Coord. Horváth Andor, 
Kántor Lajos. Ed. Komp-Press Kiadó, Cluj-Napoca, p. 267-275. 

–   1997 Egyházi és vallásos sajtó – kisebbségben. In vol.: Újságíró 
évkönyv 1997. Coord. Szabó Zsolt. Ed. MÚRE, Kolozsvár – 
Marosvásárhely, p. 67-76. 
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–   1997 Balázs Ferenc világtávlatot átfogó mészkői tekintete. In vol.: 
Balázs Ferenc Emlékkönyv. Coord. Dáné Tibor Kálmán. Ed. EMKE 
– Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Kolozsvár, p. 40-45.

–   1996 Poporanism. In vol.: Cumpãna – 3. Antologia revistei de 
culturã Korunk. Coord. Horváth Andor, Kántor Lajos. Ed. Komp-
Press Kiadó, Cluj-Napoca, p. 258-260. 

–   1996 Originality on a Universal Scale. In vol.: Render. Anthology 
of Korunk (1990-1995). Coord. Horváth Andor, Kántor Lajos, 
Selyem Zsuzsa. Ed. Komp-Press Kiadó, Cluj-Napoca, p. 118-122.

–   1995 Egyetemi szintű magyar újságíróképzés Kolozsvárt. In vol.: 
Újságíró évkönyv 1995. Coord. Szabó Zsolt. Ed- MÚRE, Kolozsvár 
– Marosvásárhely, p. 11-22. 

–   1995 (Auto)ironie în spirit nealterat. In vol.: Cumpãna – 2. 
Antologia revistei Korunk. Coord. Kántor Lajos, Makár Júlia, 
Salat Levente. Ed. Komp-Press Kiadó, Cluj-Napoca, p. 275-278.

–   1994 Vom rãmâne stigmatizaþi? In vol.: Cumpãna – 1. Antologia 
revistei de culturã Korunk. Coord. Kántor Lajos, Salat Levente. 
Ed. Komp-Press Kiadó, Cluj-Napoca, p. 286-296.

2.b. în strãinãtate (Ungaria, Germania, Olanda)
–   2005 „Hálát kell adnom a kisebbségi sorsnak”. Gáll Ernő kisebbségi 

létértelmezéseiről, két tételben. In vol.: Nemzetiség és felelősség. 
Írások Gáll Ernő emlékére. Coord. Földes György, Gálfalvi Zsolt. 
Ed. Napvilág Kiadó, Budapest, p. 333-344.

–   2005 A sztánai tűzhely. In vol.: Kiáltó Szó. Kós Károly emlékezete. 
Coord. Dávid Gyula. Ed. Nap Kiadó, Budapest, p. 32-38.

–   2005 Kakas és Pelikán. Op. cit., p. 257-259.
–   2005 Toronyépítők, toronyvigyázók. Kós Károly és Debreczeni 

László. In vol.: Toronyvigyázó. Debreczeni László műhelye. Coord. 
Sas Péter. Ed. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, p. 
287-291.

–   2005 Debreczeni László vallomásai. Op. cit., p. 389-397. 
–   László Dezső az Erdélyi Fiatalok körében. In vol.: ILIA. Írások 70. 

születésnapjára. Ed. Bába Kiadó, Szeged, p. 234-258.
–   2004 A kisebbségi sajtónyilvánosság korlátozása Romániában 

(1919-1989). Történeti vázlat és cenzúra-tipológiai vizsgálat. In 
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vol.: Hatalom és kultúra II. Coord. Jankovics József, Nyerges Judit. 
Ed. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, p. 
1085-1101.

–   2004 Otthonosság és illetékesség. In vol.: A magyar irodalom 
szolgálatában. Írások Pomogáts Béláról. Coord. Beke György. 
Ed. KÖZ DOK, Budapest, 334-346.

–   2003 Dsida Jenő és az Erdélyi Fiatalok. In vol.: Írások Dsida Jenőről 
és költészetéről. Coord. Lisztóczky László. Ed. Dsida jenő Baráti 
Kör, Eger, p. 131-144.

–   2002 Az írói szociográfia elmélete és gyakorlata. In vol.: Egy műfaj 
válsága? Coord. Oláh János. Ed. Magyar Napló, Budapest, p. 12-41.

–   2002 Németh László két erdélyi szellemtársa In vol.: ,,Magyarság 
és Európa” – Németh László irodalmi vitái. Coord. Serfőző Simon. 
Ed. Bíbor Kiadó, Miskolc, p. 136-141.

–   2002 Az erdélyi falukutatás műhelyei a harmincas években. In vol.: 
A falukutatás fénykora (1930-1937). Coord. Pölöskei Ferenc. Ed. 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, p. 224-237. 

–   2002 Enciklopédokus erdélyi hungarológia (A hetvenöt éves Beke 
György öt életideje). In vol.: A hűség vallomásai. Megemlékezés Beke 
Györghy hetvenötödik születésnapján a Budapesti Székely Házban. 
Coord. Pomogáts Béla. Ed. KÖZDOK, Budapest, p. 112-128.

–   2001 A nemzetiségi távlatok kérdéséről. In: Mérleg és számvetés. 
Coord. Tabajdi Csaba. Ed. Codex Print Kft., Budapest, p. 239-241.

–   2001 Németh László és Jancsó Béla. In: Németh László Emlékkönyv. 
Coord. Monostori Imre, Olasz Sándor. Ed. Németh László Társaság 
– Tiszatáj Alapítvány, Szeged, p. 135-145.

–   2000 Öncsonkító irodalom? In vol.: Irodalmi nemzet? 
Hagyományok, kérdések, távlatok az ezredfordulón. Coord. Serfőző 
Simon. Ed. Tokaji Írótábor Egyesület, Miskolc, p. 269-273.

–   2000 Két otthon – Jancsó Adrienne 1947-es levele. In vol.: Kulcsok 
Kolozsvárhoz. Coord. Kántor Lajos. Ed. Korunk Baráti Társaság 
– Mozaik Kiadó, Kolozsvár–Szeged, p. 248-252.

–   1999 Botschaft der Jahrtausendwende. In vol.: Siebenbürgen Magie 
einer Kulturlandschaft. Coord. Hajdú Farkas-Zoltán, Kántor Lajos, 
Kovács Kiss Gyöngy. Heidelberg, p. 115-118.
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–   1998 Létértelmezések kisebbségi helyzetben. In vol.: Századunk 
ki hívásai – a magyar irodalom válaszai. Az 1997. évi tokaji 
írótábor tanácskozása. Coord. Serfőző Simon. Ed. Tokaji Írótábor 
Egyesület, Miskolc, p. 105-114. 

–   1998 Az unitarizmus szerepe Szabédi László indulásában. In vol.: 
Szabédi napjai. Coord. Cseke Péter. Ed. Komp-Press – Anyanyelvi 
Konferencia, Kolozsvár–Budapest, p. 148-161. 

–   1998 Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két 
világháború közötti Erdélyben. In vol.: A magyar művelődés és 
a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
előadásai. Róma–Nápoly, 1996. Szeptember 9-14. Coord. 
Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit. Ed. Nemzetközi 
Magyar Filológiai Társaság – Scripta Rt., Budapest – Szeged, p. 
1842-1850. 

–   1996 Tudományművelés – egyetem nélkül (1919-1940). In vol.: 
1000 éves a magyar iskola. Az erdélyi magyar felsőoktatás 
évszázadai. Emlékkönyv. Coord. Faragó József, Incze Miklós, 
Katona Szabó István. Ed. Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete 
– Bolyai Egye temért Alapítvány, Budapest, p. 38-47. 

–  -1996 Népi irodalomszemlélet az ezredvégen. In vol.: Az irodalmi 
köztudat dilemmái. Irodalomértelmezés, értékelés, közvetítés. Az 
1995. évi tokaji írótábor tanácskozása. Coord. Serfőző Simon. Ed. 
Tokaji Írótábor Egyesület, Budapest – Miskolc, p. 114-120. 

–   1995 A talpon maradás esélyei. In vol.: Sokszemközt. Emigráns 
és otthon élő erdélyi magyarok dialógusa. Coord. Dávid Gyula, 
Veress Zoltán. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, p. 118-130. 

–   1994 Jancsó Béla-redivivus. In vol.: Feltáratlan értékek a magyar 
iro dalomban – Az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete és 
az MTA Irodalomtudományi Intézete 1993. november 25-26-i 
tudományos konferenciájának előadásai. Coord. Szabó B. István. 
Ed. Anonymus Kiadó, Budapest, p. 341-352. 

3. Publicaþii în reviste
3.c. ºtiinþifice avizate CNCSIS

–   2006 Északi fény Erdélyben. Korunk, 1, p. 95-98.
–   2005 József Attila erdélyi kapcsolatai. Korunk, 3, p. 41-51.
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–   2005 Glatz Ferenc műveinek fogalmi hálója. Korunk, 6, p. 58-64.
–   2005 Három könyvről. Korunk, 7, p. 127-132.
–   2004 Megoldást hoz-e az egységesülő Europa? Korunk, 1, p. 120-

124.
–   2004 Vallasek Júlia sajtótörténeti esszéi. Korunk, 2, p. 121-122.
–   2004 László Dezső az Erdélyi Fiatalok körében. Korunk, 7, p. 75-85.
–   2004 Napkelet (1920-1922). Korunk, 8, p. 126-127.
–   2004 Erdélyi magyarok – francia földön. Korunk, 11, p. 48-54. 
–   2002 Honnan jövünk, hová érkezünk? Korunk, 6, p. 42-50.
–   2002 A kisebbségi sajtókorlátozás Romániában. Korunk, 9, p. 

112-117.
–   2001 Időrobbanás? Korunk, 2, p. 24-30.
–   2001 Németh László és Jancsó Béla. Korunk, 5, p. 61-68.
–   2001 Otthonosság és illetékesség. Pomogáts Béla Erdély-képe. 

Korunk, 11, p. 29-35.
–   2000 Az Erdélyi Fiatalok vitája a székely autonómia-tervezetről. 

Korunk, 1, p. 126-131.
–   2000 Húsz év a kétezerből. Széljegyzetek Nagy Gáspár 

verseskönyvéhez. Korunk, 12, p. 111-123.
–   1999 Hitvalló erdélyi pedagógus elődök nevelési rendszere. 

Korunk, 10, p. 103-110.
–   1999 Két otthon. 1947-es Jancsó Adrienne-levél, Kolozsvárra. 

Korunk, 12, p. 87-92.
–   1997 Az Erdélyi Fiatalok szerepe a kisebbségi értelmiségnevelésben 

II. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1, p. 23-36.
–   1997 László Dezső kisebbségi nemzetkritikája. Korunk, 6, p. 45-58.
–   1996 Paradigmaváltás egy “analógia nélküli” korban. Korunk, 2, 

p.16-21.
–   1996 “Irodalomirányítás”: 1947-1989. Korunk, 4, p. 12-20.
–   1996 Az Erdélyi Fiatalok szerepe a kisebbségi értelmiségnevelésben 

I. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2, p. 121-138.
–   1996 Tudományművelés – egyetem nélkül. Korunk, 9, p. 77-84.
–   1995 Az új tárgyiasságtól a Korunk népi realizmusáig. Nyelv- és 

Irodalomtudományi Közlemények, 39, 1, p. 15-28.
–   1995 Népiség – populizmus – nacionalizmus az ezredvégen. 

Korunk, 4, p. 95-102.
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–   1995 A talpon maradás esélyei. Korunk, 5, p. 22-31.
–   1995 Az unitarizmus szerepe Szabédi László indulásában. Korunk, 

6, p. 59-66.
–   1995 A népiség ezredvégi üzenete. Korunk, 12, p. 52-55. 
–   1993 Áldozatok és/vagy haszonélvezők? Korunk, 10, p. 94-100.
–   1993 Az egyetemessel mért eredetiség ösztönzése. Korunk, 1, p. 

52-56. 
–   1993 Intézményteremtő stratégiák. Korunk, 4, p. 3-4.
–   1993 Romlatlan szellemet őrző (ön)irónia. Korunk, 7, p. 74-76.

3.d. alte publicaþii în þarã (în limba maghiarã ºi românã)
–   2006 Székely népballadák – fejedelmi palástban (Buday György 

könyvművészetének világhírneve 1937-ben). Székelyföld, 1, p. 
366-387.

–   2006 Megcenzúrázott írások: Jancsó Béla: Kosztolányi Dezső. 
Helikon, 1, p. 5.

–   2005 Elődeim kezét fogom, az ő munkájukat folytatom (In 
memoriam László Gyula). Székelyföld, 2, p. 128-132.

–   2005 József Attila, a „félig székely”. Székelyföld, 7, 54-72.
–   2005 Szabó Gyula kopjafája. Helikon, 19, p. 4-5.
–   2005 Gyalu-napok Etéden. In memoriam Gelu Pãteanu (1925-

1995). Helikon, 18, p. 18.
–   2005 Egy „Arany-nyár” története. Jancsó Béla és Buday György 

levelezéséből. Helikon, 16, p. 4-7.
–   2004 Legkeletibb Nyugat – legnyugatibb Kelet. Székelyföld, 2, p. 

49-70.
–   2004 Kakas és pelikán. Kós Károly levelei a Mundus Kiadónál. 

Helikon, 16, p. 4-5.
–   2004 Aki felénk jön az időből (László Dezső). Székelyföld, 2, p. 

50-76. 
–   2004 Professzorok professzora (László Gyula). Keresztény 

Magvető, 1, p. 67-71.
–   2003 Bözödi-déző (születésének kilencvenedik évfordulóján). 

Székelyföld, 6, p. 75-86.
–   2003 Eljön a mi időnk is Erdélyben (Tamási Áron amerikai levelei 

Jancsó Bélának). Székelyföld, 8, p. 63-90.
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–   2002 A csíksomlyói székely népfőiskolák működése a Csíki Lapok 
1940–1944 közötti évfolyamainak tükréban. Székelyföld, 12, 
69-96.

–   2002 Múzsák és erények jegyében. Keresztény Magvető, 1, p. 
149-153. 

–   2002 Enciklopédikus erdélyi hungarológia. Székelyföld, 8, p. 142-
153.

–   2001 Omló partok gátkötői (Németh László, Jancsó Béla, Tamási 
Áron). Székelyföld, 9, p. 66-94.

–   2001 Balázs Ferenc-relevanciák. Helikon, 17, p. 4-5.
–   2001 Németh László ºi Jancsó Béla. Apostrof, 10, p. 20-21. 
–   2000 Alapok és tervek. A Hét, 8, p. 5.
–   1998 “Îndrumarea literaturii”: 1947-1989. Studia Universitatis 

Babeº-Bolyai – Ephemerides, 1, p. 57-66.
–   1997 Revista “Erdélyi Fiatalok” ºi problema naþionalismului. 

Studia Universitatis Babeº-Bolyai – Ephemerides, 1, p. 81-88.
–   1997 Egy szellemiség utóélete. Helikon, 12, p. 1-4.
–   1995 Létértelmezések – kisebbségi helyzetben. A Hét, 36, p. 8-10.
–   1996 Egyházi és vallásos sajtó – kisebbségben. Református Szemle, 

2, p. 123-128.
–   1996 Oglinda psihologiei poporului român. Incursiune în atelierul 

unei mari antreprize. Tribuna, 20, p. 1-7.
–   1996 “Népünknek elitté kell válnia”. Helikon, 7. p. 22-23.
–   1996 Schimbare de paradigmã într-o epocã fãrã analogie. Studia 

Universitatis Babeº-Bolyai – Ephemerides, 1, p. 57-65.
–   1995 Spectator [Krenner Miklós] kisebbségi sajtóképe. A Hét, 26, 

p. 38.
–   1995 Structura presei minoritare din România în viziunea lui 

Spectator [Krenner Miklós]. Reporter, 1, 63-66.

3.e. alte publicaþii în strãinãtate (Ungaria)
–   2006 Álom egy kolozsvári Solveig-házról. Kortárs (Budapest), 1, 

p. 47-64.
–   2005 Európába, toronyiránt. Új Forrás (Tatabánya), 1, p. 71-79.
–   2005 Az igazmondás pireneusi magaslatán. In memoriam Szabó 

Gyula (1930-2004). Kortárs (Budapest), 2, p. 119-128.
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–   2005 Kakas és pelikán – Kós Károly levelei a Mundus Kiadónál. 
Új Horizont (Veszprém), 1, p. 84-88.

–   2005 „Hálát kell adnom a kisebbségi sorsnak”. Gáll Ernő kisebbségi 
létértelmezéseiről, két tételben. Forrás (Kecskemét), 9, p. 75-82.

–   2005 József Attila és a kolozsvári Jancsó-fivérek. Új Dunatáj 
(Szekszárd), 4, 41-63. 

–   2004 Toronyépítők, toronyvigyázók – Kós Károly és Debreczeni 
László. Új Horizont (Miskolc), 1, p. 58-62.

–   2004 Kisebbségi életmodell teremtője. Forrás (Kecskemét), 10, p. 
47-56.

–   2004 Benedek Elek és a Tizenegyek. Duna-part (Budapest), 1, p. 
44-48.

–   2002 A tényfeltárás műhelyei a két világháború közötti Erdélyben. 
Tiszatáj (Szeged), 1, p. 61-73. 

–   2002 Omló partok gátkötői (Németh László – Jancsó Béla – Tamási 
Áron). Kortárs (Budapest), 1, p.36-47.

–   2002 Termékeny barangolások (Beke György). Új Horizont 
(Veszprém), 4, p. 45-48.

–   2002 Erdélyre nyíló világtávlat. Forrás (Kecskemét), 5, p. 71-93.
–   2002 Enciklopédikus erdélyi hungarológia (Beke György). Hitel 

(Budapest), 8, p. 25-35.
–   2001 Egy megírásra váró szintézis (Erdélyi magyar szellemi élet 

a két háború között). Forrás (Kecskemét), 2, p. 84-90.
–   2001 Tényszemlélet és műfajtipológia. Tény, érték, kommunikáció. 

Magyar Média, 3, p. 36-48.
–   2001 Levélportré, történelmi mélynyomással. Új Forrás (Tatabánya), 

5, p. 66-70.
–   2001 Otthonteremtő kisebbségi életstratégiák – I. Hitel (Budapest), 

11, p. 58-65.
–   2001 Otthonteremtő kisebbségi életstratégiák – II. Hitel (Budapest), 

12, p. 42-51.
–   2001 Tényszemlélet és műfajtipologia (Looking the Facts and the 

Typology of the Genre). Magyar Média (Budapest), 3, p. 36-48.
–   2001 Kós Károly kisebbségi életstratégiája. Tiszatáj (Szeged), 8, 

p. 67-73.
–   2000 A sztánai tűzhely. Forrás (Kecskemét), 2, p. 61-67.
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–   2000 Bartók Béla reánk sugárzó arca. Honismeret (Budapest), 2, 
p. 44-51.

–   2000 Kisbaconba vezető utak. Honismeret (Budapest), 4, p. 70-76. 
–   2000 Öncsonkító irodalom? Új Forrás (Tatabánya), 6, p. 49-54.
–   2000 Magyar írók tragédiája 1929-ben. Új Forrás (Tatabánya), 9, 

p. 67-79.
–   2000 Tóbiás Áronnal – az együttgondolkodás asztalánál. Hevesi 

Szemle (Eger), 10, p. 38-42.
–   2000 Leletmentés. Nyelvünk és Kultúránk (Budapest), 111, p. 

41-46.
–   2000 Professzorok professzora (László Gyuláról). Nyelvünk és 

Kultúránk (Budapest), 112, p. 36-38.
–   2000 A sajtótörténet-írás eredményei és gondjai Erdélyben. Magyar 

Média (Budapest), 1, p. 80-84
–   1999 A Kalotaszegi Múzeumház kapujában. Honismeret (Budapest), 

3, p. 77-82.
–   1999 A romániai magyar sajtó történetének előmunkálatai. 

Nyelvünk és Kultúránk (Budapest), 105, p. 6-12. 
–   1998 Szerepcsökkenés vagy funkcióváltás? Magyar Napló 

(Budapest), 2, p. 40-43.
–   1998 Létértelmezés – kisebbségi helyzetben. LIMES (Kaposvár), 

4, p. 225-230.
–   1997 Balázs Ferenc világtávlatot átfogó tekintete. Nyelvünk és 

Kultúránk (Budapest), 98, p. 16-19.
–   1997 “Hívő szívvel modernnek lenni és magyarnak maradni”. 

Jegyzetek a kisebbségi életmodellben gondolkodó László Dezsőről. 
Hitel (Budapest), 7, p. 44-56.

–   1996 Az új tárgyiasságtól a Korunk népi realizmusáig. Kortárs 
(Budapest), 3, p. 82-91.

–   1996 “Neve már-már Erdéllyel jelentett egyet”. Nyelvünk és 
Kultúránk (Budapest), 92-93, p. 55-60.
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Reproducere din lucrarea Aureliei Lăpuşan, Genurile presei, University 
Press, Constanţa, 2002, p. 196.
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Conf. univ. dr. Conf. univ. dr. SZABÓZABÓ Z ZSOLTSOLT

1. Cãrþi (monografii, ediþii critice, publicisticã etc.)
1.e. Publicate în þarã

1.   Szentimrei Jenő élete és munkássága. Kismonográfia (Viaþa ºi 
activita tea publicistului clu jean SZ. J. Micromonografie). Kriterion 
Könyv kiadó, Kolozsvár 2002. 148 p.

2.   Kulturális újságírás. Szinkrón és diakrón elemek az erdélyi magyar 
sajtóban. (Jurnalism cul tural. Aspecte sincronice ºi diacronice în 
pre sa maghiarã din Ardeal). Egyetemi jegyzet. (Curs uni versitar 
pt. anul III., sem. I.). Kolozsvár, 2002. 124 p.

3.   Benedek Elek irodalmi levelezése 1921-1929. I. 1921-1925 
(Co res pondenþa literarã a scrii torului Benedek Elek între anii 
1921–1929. vol. I. 1921-1929), Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 
1979 (Bucureºti. Ed. Kriterion 1979) 385 (388) p. (Seria Scriitori 
maghiari din Ro mânia) (Studiu introductiv p. 5-15: culegerea, 
selectarea ºi în gri jirea textelor p. 17-302; adnotãri p. 303-367; 
indice de nume, de loc p. 368-386.)

4.   idem vol. II. 1925-1928. 1984. 460 (464) p. (Studiu introductiv p. 
5-15; culegerea, selecta rea ºi îngrijirea textelor p. 17-338; adnotãri 
p. 339-435; indice p. 436-461.)

5.   idem vol. III. 1928-1929. 1991. 447 (452) p. (Studiu introductiv 
p. 5–29; culegerea, selectarea ºi îngrijirea textelor p. 31-324; 
ad notãri p. 316-416; indice 417-448.)

6.   idem vol. IV. 1921-1929. 2002. 303 (304) p. (Studiu introductiv p. 
5-15; culegerea, sele cta rea ºi îngrijirea textelor p. 15-162, 221-283; 
adnotãri p. 167-220; indice 284-302.) 

2. Capitole din cãrþi sau volume colective
2.a în þarã

1.   Erdélyi magyar szótörténeti tár. Dicþionar istoric al lexicului 
maghiar din Transilvania. (Materialul cules ºi ingrijit de Szabó 
T. Attila, în colaborare cu...) vol IV. Editura Kriterion, Bucureºti, 
1984. A fost cooptat în colectiv începând cu anul 1976, de la 
redactarea cuvintelor de la litera Gö-). Lucrarea laureatã cu 
Premiul Academiei Române ”Timotei Cipariu”
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2.   idem vol. V. Editura Kriterion Akademiai Bucureºti – Budapesta, 
1993.

3.   idem vol. VI. ibidem, 1993
4.   idem vol. VII. ibidem, 1995
5.   idem vol. VIII. ibidem, 1996
7.   Romániai magyar ki kicsoda 1997 (Enciclopedia personalitãþilor 

ma ghia re din România – whos who maghiarilor din R.) Editura 
Scriptum Oradea – U.D.M.R. 750 p. Cca 20% din materialul 
pu blicat, cu legerea, redactarea ºi verificarea datelor publicate 
în enciclopedie)

8.   A politikus Kós Károly. Mellékletekkel (Levél a balázsfalvi 
gyűlésről. Az Erdélyi Néppárt programja 1921) (Politicianul Kós 
Károly. Do cumente: Scrisoarea din Blaj din anul 1912. Programul 
partidului popular maghiar din Ardeal din anul 1921) In Kós 
Károly egyetemessége. Tg. Mureº 1995, p. 56-67. Ed. a II-a Tinivar 
Cluj, 1996, p. 56-67.

10. Visszapillantó (Retrospectiva presei maghiare culturale din Ardeal 
de dupã 1990). In Újságíró évkönyv 1995, p. 68-71.

11. Sajtóvita Tamási Áron első regényéről (Recepþia primului roman al 
lui T.A. în presa maghiarã). In Újságíró évkönyv 1997, p. 180-188.

12. Töprengjünk együtt. (În cãutarea soluþiilor). In A közművelődés 
szolgálatában, 1998, p. 13.

13. Ünnepek és hétköznapok (Festivitãþi ºi activitãþi zilnice). In A 
közművelődés szolgálatában, 1998, p. 15.

14. A politikus Kós Károly példája (K.K. – despre organizatorul vieþii 
politice). A közművelődés szolgálatában, 1998, p. 49.

15. Előszó. Vorwort (Din relaþiile interetnice maghiaro-sãseºti în pesa 
cul turalã interbelicã.) In Kettős tükörben. Im Doppelspiegel. (În 
oglinda dublã). Művelődés, 1999, p. 3-4. 

16. Tájvédelem, műemlékvédelem és társadalom – a Sztána-völgyi 
regionális fejlesztés lehetséges alapja (Societatea, protecþia 
peisajului ºi a patrimoniului construit în Valea Stanei – baza 
potenþialã a dezvoltãrii regionale) – coautor. In Tuºnad 2000. 
Fundaþia Transilvania Trust. Cluj, p. 203-209. 

17. Societatea, protecþia peisajului ºi a patrimoniului construit. 
Material prezentat la concursul Premiul Peisaj al României. Faza 
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naþionalã. Programul de cercetare ºi conºtientizare a valorilor, 
relaþii cu organizaþii non-guvernamentale. 

18. Sensibilizare, educaþie, participarea publicului. Aprilie 2000. 
A câºtigat faza naþionalã, la cererea Mi nisterului Culturii s-a 
prelucrat materialul ºi în lb. englezã, vezi sub nr. 19.

19. Society, Protection of Landscap and Architectural Heritage of the 
Stana Valley. Base Potential for a Regional Development. (Material 
înaintat pentru Ministerul Culturii în vederea prezentãrii la faza 
internaþionalã în Strassbourg, mai 2000).

20. A közművelődés igénye. (Dorinþa unei culturi sociologice) In A 
kibontakozás igézete 2000, p. 5.

21. Balázs Ferenc példája. (Despre publicistica lui Balázs Ferenc) 
In Balázs Ferenc száz éve. A kolozsvári emlékülésen elhangzott 
előadások) Cluj-Napoca, 2001, p. 9-10.

22. Presa culturalã maghiarã clujeanã. Declin sau o posibilã reînnoire? 
Cu rente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan. Îngrij. Ruxandra 
Cesereanu. Ed. Limes Cluj-Napoca, 2003, p. 231-234.

23. Presa maghiarã din România dupã 1989 – curente ºi tendinþe. În 
Ilie Rad (coord.): Schimbãri în Europa, schimbãri în mass-media, 
Limes, Cluj-Napoca, 2004, 157-160.

24. A kolozsvári Vasárnap (Revista sãptãmânalã Vasárnap din Cluj). 
In Sztánai Napok 2004. Ed. Művelődés Cluj-Napoca, 2004, p. 
106-124.

25. A haszonélvező (Cei profitori din programe privind conºtientizare 
vaIorilor peisagere din Stana, Rimetea). Az erdélyi táj kérdései. 
Ed. Művelődés Cluj-Napoca, 2005, p. 109-114.

2.b în strãinãtate
1.   Erdélyi utakon. Baráti beszélgetés az Erdély iránti érdeklődésről, 

az utazásokról, a kultúra változásairól (Pe drumu rile ardeleneºti. 
De vorbã cu acad. K.L.). In Beszélgetések Kósa Lászlóval. Család 
– hivatás – tudomány. Coord. Keményfi Róbert. Debrecen, 2005, 
p. 89-98.

2.   Interjú Szabó Zsolttal (De vorbã cu dl. Sz. Zs. despre migraþii, 
despre schimbãrile în orientare culturalã a populaþiei maghiare din 
România). In Tóth Pál Péter (coord): Vándorlás és népességfogyás. 
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Interjúk a magyarok Magyarországra vándorlásáról. Ed. Akadémiai 
Bu dapest, p. 112-134.

3.   Románia. (Revistele ºi atelierele culturale din România.) In A 
ma gyar irodalom irodalom évkönyve 1998, Budapest, p. 273-277.

4.   Románia (Scriitori ºi publiciºti maghiari din România). In A 
ma gyar irodalom évkönyve, 2000, p. 189-203.

3. Publicaþii în reviste
3.b. ºtiinþifice indexate (total sau parþial), prin rezumate, în baze 

de date internaþionale
1.   A székely írók Szegeden (Scriitori secui la Seghedin în anul 1929) 

In Actele celui de al II-lea Congres Internaþional de Hungarologie. 
Budapest, 1993, p. 321-326.

2.   A romániai magyar sajtó néhány kérdése, különös tekintettel nyelvi-
nyelvhasználati gondjainkra (Aspecte speciale ale limbajului 
presei maghiare din România). Nyelvünk és Kultúránk. Budapest, 
vol. 88(1993), p. 21-23.

3.  Magyar égtájak (Meridiane culturale maghiare). Magyar Napló 
Bu dapest, 2000/4, p. 108-109.

4.  Benedek Elek a gyermek- és ifjúsági irodalomért (Benedek Elek 
pentru literatura pentru copii ºi pentru tineret) Könyv és Nevelés 
Budapest, 2003/2, p. 93-98.

3.c. ºtiinþifice avizate CNCSIS 
1.   Tamási Áron elfelejtett írásai (Din publicistica scriitorului T. A. 

Republicarea schiţelor din presa contemporanã) Székelyföld 
(Miercurea Ciuc), 1997/l, p. 16-25.

3.d. alte publicaþii în þarã
1.   Benedek Elek és a Brassói Lapok (Benedek Elek ºi ziarul Brassói 

Lapok) Művelődés 1995/2. p. 3-5.
2.   Széljegyzetek egy irodalmi vitához (Recepþia primului roman al 

lui Tamási Áron) Művelődés 1995/3 p. 42-44.
7.   Spectator és Kolozsvár (Krenner Miklós ºi Clujul) Művelődés 

1995/10 p. 10-11.
3.   Kisajátítható-e Tamási Áron öröksége? (Cine are dreptul de moº-

tenire la opera lui Tamási Áron? 
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Desen de Linu. Dupã Alex. ªtefãnescu, Gheaþa din calorifere ºi gheaþa 
din whisky (Jurnal politic, 1990-1995), cu 44 de desene de Linu, 
Institutul European, Iaºi, 1996, p. 80.
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Lect. univ. dr. Lect. univ. dr. VALLASEKALLASEK J JÚLIAÚLIA-R-RÉKAÉKA

1. Cãrþi (monografii, ediþii critice, publicisticã etc.) 
1.c. ºtiinþifice publicate în edituri internaþionale 

1.   Elváltozott világ. Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.

1.e. publicate în edituri din România 
1.  Lassú utazások könyve. Komp-Press. Kolozsvár, 2005
2.  Sajtótörténeti esszék. Kriterion Könyvkiadó, 2003.

2. Capitole din cãrþi sau volume 
1.   Bedekker vagy útinapló? Gondolatok Ligeti Ernő: Súly alatt a 

pálmájának újrakiadásáról. In: (Szerk. Bertha Zoltán – Ekler 
Andrea) Cse lek vő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei 
András tiszteletére. Budapest, 2005. 227-235.

2.   Nobelul din vecini. In: Ilie Rad (szerk.) Schimbãri în Europa, 
schimbãri în mass-media. Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2004. 
p.160-168.

3.   “Farkasjárás éjszakáján.” (Az Erdélyi Helikon és a Pásztortűz költői 
1940-1944 között). Rodosz-Tanulmányok 2003. I. Új narratívák 
(?) Szerk. T. Szabó Levente és Virginás Andrea, Kriterion Könyv-
kia dó, Kolozsvár, 2004.

4.   Revistele literaturii maghiare tinere din Transilvania dupã 1990, 
în Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan, Editura Limes, 
Cluj-Napoca, 2003, 221-227. 

5.   A konzervativizmus jellemzői (A Pásztortűz szerepe az erdélyi 
irodalom 1940-44 közötti korszakában) Rodosz-Tanulmányok 
2002. Szerk. Szabó Levente – Tóth Zsombor. Kriterion Könyvkiadó, 
Kolozsvár. 2002.

6.   Hagyomány és önkanonizáció. Az Erdélyi Helikon 1940-44 közötti 
korszaka. Rodosz-Tanulmányok 2001. Diskurzusok, perspektívák, 
relevanciák. Szerk. Szabó Levente – Tóth Zsombor. Kriterion 
Könyvkiadó, Kolozsvár. 2001. 193-221.

3. Publicaþii în reviste 
3.b. ºtiinþifice indexate (total sau parþial), prin rezumate, în baze 

de date internaþionale:
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1.   Noé galambja. (Az erdélyi történelmi regény 1940-44 között) Itk. 
2004/2. 130-144.

2.   Kolozsvári közjáték – Jékely Zoltán kolozsvári munkássága 1940-
1944 között Irodalomtörténet, 2000/4. 537-556.

3.c. ºtiinþifice avizate CNCSIS 
3.c.1. publicaþii ºtiinþifice

1.   Nagy István: Példázat, konstrukció, retorika. Korunk.2004/2. 91-96
2.   Hagyomány és önkanonizáció. Az Erdélyi Helikon 1940-44 között. 

Korunk, 2002/4.78-85.
3.   Psyché tükrében Korunk 1999/5. 42-45.

3.c.2. criticã literarã, recenzii, eseuri 
1.   Macondo, az üres név. (Gabriel Garcia Márquez: Azért élek, hogy 

elmeséljem az életemet) Korunk.2004/12
2.   A kérdőmondat poétikája (Tengertánc. In memoriam Örkény 

István) Korunk. 2004/10.123-125.
3.   A burok és a kinyújtott karmok (Kosztolányiné Harmos Ilona: 

Bu rok ban születtem) Korunk, 2004/8. 121-124.
4.   Az idegen csend.(J. M. Coetzee: A semmi szívében) Korunk, 

2004/6. 134-136.
5.   Kényszerű utazás (Láng Zsolt: A szomszéd nő) Korunk, 2004/4. 

116-119.
6.   Üvegkemény arcok. (Virginia Woolf: Felvonások között) Korunk 

2004/2. 106-110.
7.   Helyszíni közvetítés Jasznaja Poljanából. Korunk 2002/12. 156-158.
8.   A szemüveges varázslótanonc és a pszichodráma (Kende B. 

Hanna: Harry Potter csodavilága) Korunk. 2002/10.121-23
9.   Új médiaelméleti folyóirat: Médiakutató Korunk 2001/12. 126-7.
10. A ráérős olvasó (Szilágyi Júlia: Mit olvas ön, Hamlet herceg?) 

Korunk, 2001/11. 56-59.
11. Szandolin kapucínerrel (Szentes Éva–Hargittay Emil: Irodalmi 

kávéházak Budapesten) Korunk 2000/6. 67-70.
12. Történetek az arany világából (Timothy Green: The Story of the 

Gold) Korunk 2000/2. 114-116.

3.d.1. publicaþii ºtiinþifice 
1.   Cazul Kertész Imre. Steaua. 2003/12. 4-8.
2.  Színház és hagyomány. Látó. 2003/8-9. 3-19.
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3.   A konzervativizmus jellemzői (A Pásztortűz szerepe az erdélyi 
irodalom 1940-44 közötti korszakában). Látó, 2002/11.112-129.

4.   “Az érték és jószándék mandátuma” A Termés szerepe az 1940-44 
közötti erdélyi irodalomban. Látó, 2001/2. 78-102.

5.   Szép, apostoli élet (Balázs Ferenc levelei). Balázs Ferenc Cente-
nárium. EMKE, K-vár., 2001. 18-24.

3.d.2 criticã literarã, recenzii, eseuri 
1.   A kívülről/másként látás igénye. (Reményik Sándor: Összes verse 

I-II.) Irodalmi Jelen. V. évf. 45. sz. 
2.   Szerb Antal Kristóf, a kaméleon. (Szerb Antal: Naplójegyzetek) 

Látó. 2002/12. 99-104.
3.   A mentalitás lefordíthatatlansága (Mózes Attila: Napnyugati 

vándorlás) Látó. 2001/6.
4.   A panoptikum megelevenítése avagy a gorombaság retorikája 

(Go rom ba ságok könyve) Látó 2000/2. 103–106.
5.   A vég vonzásában (Krasznahorkai László: Háború és háború) Látó 

2000/4. 103-106.
6.   Helyszíni közvetítés (Szerb Antal: A trubadúr szerelme) Látó 

2000/1. 110-112

3.e. alte publicaþii în strãinãtate 
3.e.1. publicaþii ºtiinþifice 

1.  Kányádi, a kalandvágyó fordító. Forrás. 2004/5. 35-39.
2.   Szótárak és kérdőjelek. (Az erdélyi magyar irodalom kánonjainak 

alakulása a két világháború között.) Hitel. 2003/1-2. 102-112.
3.   Kipergett magvak (Fiatal erdélyi szerzők népiségkoncepciója a 

40-es évek ben) Forrás, 2003/3. 80-91.
4.   Nyírő József és Tamási Áron prózája 1940-44 között. Új 

Forrás.2003/3. 47-60.
5.   A clown és a picaro álarca (Karácsony Benő utolsó regényei) 

Holmi. 2003/3. 345-350. 
6.   Az elismerés fokozatai (Bánffy Miklós munkássága a második 

világháború idején). Holmi, 2002/10. 1308-1317.
7.   Emlékírók és krónikások (Önelbeszélő művek az erdélyi magyar 

irodalom 1940–1944 közötti korszakában). Alföld, 2002/11. 67-81. 
8. A terepismeret és csapdái. (Kós Károly a román irodalomtör-

ténetírásban) Hitel, 2002/3. 115-119.
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3.e.2. criticã literarã, recenzii, eseuri 
1.   A zavarbaejtő egyszerűség (Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor) Alföld 

2004/8
2.   “Test nélküli, fekete kígyó”. (Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka) 

Új Forrás. 2003/4.
3.   Bonviván és primadonna. (Szabó Magda: Für Elise) Holmi. 2003/6. 

805-808.
4.   Mikecs László. Holmi 2003/7.894-896.
5.   Otthon végváriaknak (Félig élt élet. Olosz Lajos és Reményik 

Sándor levelezése) Hitel. 2003/12. 119-122.
6.   Monográfiával a feledés ellen. (Elek Tibor: Székely János) Hitel. 

2002/8. 122-125.
7.   Írók, városok, bankigazgatók (Osvát Kálmán szerk.: Erdélyi 

Lexikon) Élet és irodalom 2002/okt. 25. 25.
8.   Eltűnések, áttűnések (Bogdán László: Öt korsó sör a Golgotában) 

Jelenkor, 2001/9. 999-1000.
9.   Itt voltam, ezt láttam, ezt hallottam... (Király László: Kék farkasok) 

Hitel, 2001/1.107-109.
10. Intézménytörténet (Dávid Gyula: Erdélyi irodalom– világirodalom) 

Hitel. 2001/6.111-112.
11. Az utazás állomásai (Balázs Ferenc:Bejárom a kerek világot, A 

rög alatt) Hitel 2000/3. 100-103.
12. Önkormányzatiság mint közös nevező (Fábián Ernő: A megmaradás 

parancsolatai) Hitel 2000/7. 110-112.

Lect. univ. drd. Lect. univ. drd. VINCZEINCZE H HANNAANNA O ORSOLYARSOLYA

2. Capitole din cãrþi sau volume colective
2.a în þarã

1.   Geografie simbolicã în discursul jurnalistic contemporan, în Ilie 
Rad (coord.), Schimbãri în Europa, schimbãri în mass-media, 
Limes, Cluj-Napoca, 2004, 300-308

2.   A szubjektum mint stratéga, în T. Szabó Levente, szerk. Nyelvek, 
szövegek, identitások, Kriterion, Kolozsvár, 2003.
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3.   “Gazdálkodás, életvilág és identitás összefüggései. A kőszegremetei 
közösségi identitásról” Incze Évával, în: Az Avas térség. Kriza 
János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 1998., 28-34.

2.b în strãinãtate
–   “Önéletírás, tények, toposzok.”, în Határon. Szerk. Armean Otília 

és Odorics Ferenc. Osiris-Pompeji, Budapest-Szeged, 2002

3. Publicaþii în reviste 
3.b. ºtiinþifice indexate (total sau parþial), prin rezumate, în baze 

de date internaþionale
–   „Public Opinion in Absolutist Political Systems. The case of 

the public sphere.” Integration Studies. Working papers series, 
Research Center of Ethno-regional Studies – Institute for Political 
Science of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 
2004.

3.c. ºtiinþifice avizate CNCSIS 
1.   “Bethlen Miklós és Kemény János emlékirata Hermányi Dienes 

József olvasatában.” Látó 1999/3.
2.   “Michel Foucault: Hogyan beszélik el a gyilkosságokat?” 

(Foucault: Pierre Riviere) Látó 1999/7, 62-63.
3.   “Befűteni a teret. Térey János: Térerő.” Korunk 1999/11, 122-124.

3.d. alte publicaþii în þarã
1.  “Peregrinus diákok Európa-képe,” Könyvesház. 2003.1-2.
2.  “Metamorphosis Transylvaniae.” Könyvesház. 2001/2.
3.   “Szó és te(s)t. Egy lócsiszár virágvasárnapja – három olvasat.” 

LKKT, 2000/1.
4.   “Tényfékezés. Garaczi László: Mintha élnél.” LKKT Revista de 

teorie literarã a Colegiului Invizibil Cluj, 2000/2.

3.e. alte publicaþii în strãinãtate
–   “Competing Narratives on Transylvanian Space in the Interwar 

Period.” Carnival, Journal of the International History Students’ 
As sociation, 2001. 36. (http://www.ishainternational.org/carnival/
vol3/issue36/vincze_ho.htm)
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6. Participãri la conferinþe ºi simpozioane
6.a. internaþionale

1.   2005. octombrie 28-29, Berlin: The Impact of Social and Cultural 
Theo ries on Historical Approaches to the European Public Sphere, 
Cul ture and Politics. Berlin Kolleg für Vergleichende Geschichte 
Europas. Cu prezentarea: „Considerations on the Early Modern 
Public Sphere.”

2.   2005. martie 10-12., Cambridge: Beyond Imperial Center and Colo-
nial Periphery: Reconnecting the Local and the Global. University 
of Cambridge, Center for Research in he Arts, Social Sciences 
and Hu manities. Cu prezentarea: „Social and Political Stakes of 
Trans lation in Early Modern Hungary”

3.   2005. mai 13, Budapesta: International Midweek of Com mu ni-
ca tion. Budapest College of Communication. „Participation in 
the Bologna Process”. Cu: Dr. Vass László (BCC), Marie-Paul 
Sheard (Leeds Business School), Mrs. Gerda A. van der Molen 
(University of Professional Education, Groningen), Drs. Jeroen 
Janssen (Fontys Hogenshool Communicatie, Eindhoven), Vincze 
Orsolya (Universitatea Babeº-Bolyai, Kolozsvár), Rajmonda 
Ramanauskaite (West Lithuania Business College).

4.   2004. iunie, Florenþa: Intercultural Dialogue in History. European 
Uni versity Institute, Florence. Cu prezentarea: „Translations as 
Instances of Intercultural Communication”.

6.b. naþionale cu participare internaþionalã
1.   2004. noiembrie, BBU Cluj: Jurnalismul cultural în actualitate. 

Cu prezentarea: „Forme ale discursului asupra culturii în presa 
culturalã maghiarã.” (cu Virginás Andrea)

2.   2004. martie, EMTE Tg. Mures: Emlékezet és kommunikáció. Nar-
ratívák az egyéni, a társas és a közösségi identitás teremtésében. 
Cu prezentarea: „Tények és toposzok a történetírás narrativista 
elmé leteiben.”

3.   2003. octombrie, BBU Cluj: Schimbãrile din Europa, schimbãrile 
din mass-media. Cu prezentarea: „The Media and the Map. 
Symbolic Geography in the News.”

4.   2002. mai, BBU Cluj: Szó és kép. c. konferencia. Cu prezentarea: „A 
Rákóczi-kép Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényében.”
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Aºa cum se ºtie, orice unitate de învãþãmânt, indiferent de nivelul 
ei, oferã studenþilor deopotrivã instrucþie ºi educaþie. Instrucþia 
însemneazã însuºirea celor mai noi cuceriri în specialitatea pentru 
care se pregãtesc studenþii, ºi anume jurnalismul. Dincolo de 
seminariile ºi atelierele unde studenþii îºi pot etala potenþialul lor 
ºtiinþific creator, în fiecare an se organizeazã sesiunea ºtiinþificã 
a tineilor jurnaliºti, ajunsã pânã în prezent la a ºasea ediþie. Cele 
mai bune lucrãri sunt premiate ºi publicate în diferite reviste de 
culturã sau de specialitate: Studia Universitatis Babeº-Bolyai, seria 
Ephemerides, Steaua, Tribuna, Reporter. În publicaþia Al cincilea 
anotimp, de pildã, a existat, la un moment dat, rubrica “Univers 
jurnalistic”, susþinutã de studenþii secþiei noastre. De câþiva ani 
încercãm sã publicãm într-un volum cele mai bune lucrãri ale 
studenþilor ºi sperãm cã într-o zi acest deziderat va deveni realitate. 
Studenþii sunt, de asemenea, încurajaþi sã participe la proiecte de 
cercetare comune cu ale cadrelor didactice, sã concureze pentru 
burse ºi granturi oferite de diferite fundaþii, organizaþii etc.

Iatã, de exemplu, ce comunicãri au prezentat studenþii la sesiunea 
ºtiinþificã din 12 aprilie 2002:

IX. Activitatea ştiinţifică şi culturalã IX. Activitatea ştiinţifică şi culturalã 
a studenţilora studenţilor
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Secþiunea comunicare publicitarã
Moderator: conf. univ. dr. Ilie Rad 

Andreea Docea, anul III: Publicistica lui Mihai Eminescu din perioada 
vienezã;

Laura Nicolae, anul III: Articolele politice în publicistica lui Camil 
Petrescu;

Dana Ciriperu, anul III: Spiritul veacului XX receptat în publicistica 
lui Lucian Blaga;

Ariana Baciu, anul III: Jurnalul lui Mihail Sebastian;
Dana Pãcalã, anul III: N. Steinhardt ºi fericirea prin credinþã;
Raluca Costea, anul IV: Vampa si zâna cea bunã (analizã de imagine 

Andreea Marin);
Codruþa Costiºor, anul IV: Analiza comparativã între Playboy ºi 

Plai cu boi;
Lucian László, anul IV: Editorialiºti vs. S.O.V.;
Oana Terheº, anul IV: Horoscopul între prezicere ºi sugestie;
Adina Giurgiu, anul IV: Studiu calitativ ºi cantitativ Garantat 

100%;
Cristina Simonffi, anul IV: Radio public/ Radio privat, studiu de 

caz;
Ionuþ Tãnase, anul IV: Modele mediatice occidentale identificate în 

presa ro mâ neascã;
Gabriela Banu, anul IV: Fair-play în lumea sportului (analizã de 

conþinut pe articolele jurnalistelor sportive);
Adrian Demian-Groza, anul III: Legislaþia libertãþii de informare în 

România;
Andreea Docea, Dana Ciriperu, Andreea Iacob, Laura Nicolae, Dana 

Pãcalã, anul III: Procesul cultural din perspectiva destinatarului în 
cultura popularã (proiect de grup, coordonator conf. dr. Miruna 
Runcan);

Bianca Coldea, Maria Cinar, Maria Diaconu, Rãzvan Jiga, Adrian 
Groza, anul III: Strategii promoþionale ºi tehnici persuasive în 
campaniile de lansare a serviciilor de telefonie mobilã (proiect 
de grup, coordonat de asist. George Anghelcev);
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Doriana Comãniciu, Andrei Aroneþ, Elisabeta Chira, Raluca Criºan, 
Irina Mitchievici, anul III: Campania de prevenire a consumului de 
droguri (proiect de grup, coordonat de asist. George Anghelcev).

Secþiunea Imaginar, Media, Globalizare
Moderator: lect. univ. dr. I. Maxim Danciu

Raluca Criºan, anul III: Ziariºti chemaþi în faþa justiþiei în 
postcomunismul ro mânesc;

Andreea Iacob, anul III: Imaginarul lingvistic violent al propagandei 
comuniste (studiu de caz pe revista Femeia);

Roxana Nistor, anul III: Plai cu boi, micromonografie;
Elisabeta Chira, anul III: Machism vs. Feminism în emisiunile lui 

Mircea Badea ºi Mihaela Tatu;
Monica Nedelcu, anul II: Distanþa între România ºi Europa;
Ana-Maria Cadiº, anul II: 11 septembrie 2001 – o nouã ciocnire a 

civilizaþii lor?;
Anca Bianca Pop, anul II: Politicã ºi unificare europeanã; 
Adina Popuþa, anul II: Integrarea europeanã, fenomen social;
Bianca Groza Holeleu, anul II: Naþionalism vs. Globalizare;
Mirona Oreian, anul II: Uniunea Europeanã;
Elena Nicoleta Deaº, anul II: Ultima mare conspiraþie. America 

cucereºte lu mea: utopie sau realitate?;
Anca Pol, anul II: Globalizarea: efecte negative?;
Paula Beudean, anul II: Acþiunile pragmatice ale procesului de 

extindere eu ropeanã.
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Cărţi ale studenţilor,
scrise sub îndrumarea profesorilor de la Catedra de Jurnalism
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X. Publicaţii studenţeştiX. Publicaţii studenţeşti

Moftul Studenþesc. Periodic independent de informaþie si opinie. 
Problemele studenþiilor nu sunt un moft! Ziar studenþesc înfiinþat 
la Bucureºti, în anul 2001, acesta având o ediþie de Cluj-Napoca 
(2002-2003), din iniþiativa studenþiilor Universitãþii „Babeº-Bolyai”, 
mai precis a Secþiei de Jurnalism din cadrul Facultãþii de ªtiinþe 
Politice ºi Administrative. A apãrut timp de doi ani, într-un tiraj de 
2000 de exemplare. Ziarul a tratat probleme legate de nemulþumirile, 
revendicãrile ºi politica studenþilor din Centrul Universitar Cluj. 
Printre numerele sale se aflã ºi cel dedicat grevei studenþeºti din anul 
2003. Ziarul a avut ca director pe Bogdan Stoleru, redactor-ºef pe 
Lavinia Florea. Editor: Andreea Hârtopeanu. Redactori: Carmen Buja, 
Loredana ªve duneac, Nicoleta Sasu, Camelia Prisãcar, Lidia Luca, 
Mihaela Robitu, Daniela-Maria Naidin, Sînziana Jurãu. Colaboratori: 
Mihaela Bora, Lacrima Andreica, tehnoredactori fiind Gabriel Bora 
ºi Sergiu Merca. Tipãrit în 1000 de exemplare, s-a difuzat gratuit. Au 
scris la acest ziar studenþi ai Secþii de Jurnalism, dar ºi colaboratori 
din cadrul mai multor facultãþi. Ziarul avea opt pagini, dintre care 
una de caricaturã ºi umor, în care problemele erau tratate într-un 
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mod specific; o paginã era axatã pe politicã, una era de reportaj, iar 
alta conþinea pãreri ºi opinii. În cadrul fiecãrei pagini erau inserate 
ºtiri din toate domeniile, astfel acoperindu-se în totali tate „viaþa 
studenþeascã clujeanã”. Din pãcate, din lipsa resurselor financiare, 
ziarul ºi-a încetat apariþia în anul 2003. Mulþi dintre cei care au 
colaborat la Moftul studenþesc s-au afirmat apoi în presa clujeanã.

Carusel. Urcaþi dacã vã þine! Publicaþie studenþeascã lunarã, 
înfiinþatã în anul 2001, de studenþii Secþiei de Jurnalism, din cadrul 
Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Universitatea „Babeº-
Bolyai”. “Vom vorbi în Carusel – se spune în articolul programatic 
din primul numãr, intitulat Carusel – de unde pânã unde – despre 
o realitate în care ne simþim adesea ca într-un bâlci ostil, în care 
kitschul ºi delãsarea sunt la ele acasã. Vom vorbi despre iluziile 
acestei realitãþi, în care ne vrem plini de entuziasmul de a schimba 
locurile comune. Vom vorbi despre visele care se nasc invariabil 
ºi despre nevoile care le depãºesc”. Redacþia primului numãr are 
urmãtoarea componenþã: Alexandra Bãdicioiu, Anca Pol, Camelia 
Jula, Cãtãlin Abagiu, Cosmin Popan, Delia Zaharescu, Gabriel 
Bonþa, Luisa Leizeriuc, Paula Beudean. Design: Alin Tãmãºan. 
Tehnoredactor: Cãlin Ilea. Componenþa echipei editoriale ºi formatul 
revistei se vor schimba în numerele urmãtoare. Ziarul a apãrut iniþial 
în formatul A4 (numãrul 0), apoi într-un format A3, a câte 12 pagini, 
fiecare dintre acestea fiind structurate pe domenii diferite. Astfel, 
pagina 1 deþinea un editorial ºi un sumar al întregului ziar, pagina 
a 2-a – un „scurt... circuit”, cea de-a 3-a era o paginã de opi nie, 
paginile 4 ºi 5 fiind dedicate interviului. Paginile 6 ºi 7 erau de 
„cocteil”, iar cea de-a 8-a ºi a 9-a – fotoreportaj ºi umor realizat 
prin caricaturi. În cea de-a 10-a paginã apãrea “studentul lunii”, 
fiind numitã „carnet de student”. Paginile 11 ºi 12 aparþineau în 
întregime corespondenþilor. Redacþia acestui ziar a fost formatã în 
întregime din studenþi ai secþiei de jurna lism, având ca public þintã 
studenþii centrului universitar Cluj, ziarul distribuindu-se gratuit 
în toate facultãþile clujene. Ziarul avea tipãrit pe ultima paginã 
un text plin de umor cu specific studenþesc, pe care încercãm sã-l 
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reproducem: „Felicitãrile, pupãturile, bãtãile pe umãr, strâmbãturile 
din nas, înjurãturile, blestemele, ºuturile în dorsolombar le puteþi 
expedia ºi la adresa de mail...”. ªi acest ziar a avut, din pãcate, soarta 
Moftului studenþesc, încetându-ºi apariþia dupã cinci numere, o datã 
cu terminarea facultãþii de cãtre principalii colaboratori.

Campus. Revistã de aptitudine. Publicaþie studenþeascã apãrutã 
în anul 2003, într-un format A3, cuprinzând 20 de pagini. Redactor-
ºef: George Þâra, redactor-ºef adjunct: Cristina Nistor. În colegiul 
redacþional al primului numãr sunt trecuþi: Tudor Apostol, Ovidiu 
Axente, Paula Beudean, Borsos Lehel, Ioana Bursan, Laura Cãpãþânã, 
Adrian Ciucuriþã, Octavian Coman, Rareº Gavrilescu, Daniel Iftene, 
Ada Ivanov, Lia Limantovschi, Cosmin Perþa, tehnoredactori fiind 
Gabriel Bonþa ºi Andrei Costina, fotografiile aparþinând lui Ioan 
Felecan, fotograful oficial al Universitãþii. În articolul programatic, 
intitulat Aptitudinea de a fi student, semnat „Redacþia”, se scrie, între 
altele: „Toþi avem aceeaºi aptitudine – aptitudinea de a fi student. 
Campus este o revistã studenþesacã de aptitudine. Aflãm, observãm, 
infirmãm, comentãm tot ce e în Campus sau intrã aici. Noi suntem 
lângã noi. Papuc studenþesc lângã papuc de student. Gândim la fel, ne 
exprimãm prin acelaºi pix de 5000 de lei ºi pe aceeaºi foaie de tip A4. 
Suntem studenþi, deci suntem în Campus. Debutãm”. A fost tipãrit 
sub egida Universitãþii „Babeº-Bolyai”, ce susþinea financiar acest 
ziar. La protestele unui ziar maghiar, apãrute dupã primul numãr, 
care susþinea cã deþinea titlul de unicitate pentru denumirea Campus, 
ziarul a devenit, de la numerele urmãtoare, Campus UBB. Toþi cei care 
au participat la scoaterea pe piaþã a ziarului erau studenþi ai Facultãþii 
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de ªtiinþe Politice ºi Administrative, cuprinzând toate specializãrile 
existente din cei patru ani de studiu. În cele 20 de pa gini se aflau 
ºtiri, informaþii din activitatea UBB, actualitate, reportaj, interviu, 
„povestea presei”, „mozaic”, recenzii de reviste ºi cãrþi, multimedia 
ºi „locomotiva cerebralã”, informaþii utile studenþilor (burse, locuri 
de muncã etc.). Cel mai important lucru care îl ºi deosebea, de altfel, 
de celelalte ziare cu specific studenþesc, a fost Cultura, cãreia îi erau 
dedicate patru pagini din mijlocul ziarului. Paginile de culturã erau 
redactate în patru limbi, ºi anume în românã, englezã, germanã ºi 
maghiarã. Ultima paginã era consacratã în întregime fotoreportajului. 
În paginile Campusului au fost publicate interviuri cu personalitãþi 
ca Andrei Marga, Rodica Culcer, Cseke Peter º.a. 

Ziarul Studenþesc de informare, divertisment, atitudine. 
Editat sub egida Casei de Culturã a Studenþilor ºi a Consorþiului 
Organizaþiilor Studenþeºti. Numãrul pilot a apãrut în februarie 2006, 
deºi înainte Casa de Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca mai 
editase un ziar cu aceastã denumire. Noua serie dorea, probabil, sã 
se detaºeze de precedenta, care se implicase în politicã. Articolul 
programatic al primului numãr este semnat de Nicu Bendea, unde se 
spune, între altele: „E un ziar viu, scris cu nerv ºi pasiune, un ziar cu 
atitudine. Vei descoperi anchete ºi reportaje despre lucrurile carte te 
privesc, interviuri, precum ºi rubrici de culturã, divertisment, sport.” 
Redacþia primului numãr are urmãtoarea componenþã, multe nume 
fiind ale studenþilor jurnaliºti: coordonator media: Sergiu Penciu; 
redactor-ºef: Mihaela Calmîc; editare: Andy Daiszler; corectura: Dan 
Berciu, Irina Gã lã þeanu, Teodora Pãcurar; redactori: Nicu Bendea, 
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Paula Boarþã, Elena Car coa nã, Mihai Gãdãlean, Bianca Gurzãu, Nora 
Labo, Da niel Lup, Teodora-Georgiana Moroºanu, Gabriela Oroºan, 
Carmen I. Popa, Ovidiu Stanciu, Ioana Stoileanu, Lucian ªtirb, 
Teodora Varhaniovschi. Teh no redactare ºi design: Tiberiu Nagy. 
Este tipãriut în 5000 de exemplare ºi di fuzat gratuit. În primul numãr 
se publicã articole despre eficienþa cursu ri lor universitare, despre 
egalitatea dintre sexe, despre mirajul strãinãtãþii (mai ales în SUA). 
Mihai Gãdãlean semneazã un interesant interviu cu Mihai Chirilov, 
noul director al Festivalului Internaþional de Film Transilvania, iar 
Carmen I. Popa ºi Elena C. Carcoanã relateazã despre o întâlnire cu 
renumitul mo derator TV, Cãtãlin ªtefãnescu, realizatorul emisiunii 
Garantat 100%, de la TVR, reþinând ºi câteva concluzii dupã sesiunea 
de examene etc. 

Doi pe doi. Revistã studenþeascã. Ciudatul nume ale acestei 
publicaþii provine de la faptul cã a fost iniþiatã de studenþii anului II 
Jurnalism, în semestrul II al anului academic 2004-2005, în Sala II/2. 
În anul 2005 au apãrut douã numere, de tip magazin. Coordonatorul 
noii publicaþii a fost asist. univ. drd. Cristina Nistor. 

În anul academic 2005-2006, revista este continuatã cu alt 
frontispiciu. Iatã „aºezarea în bãnci a noii serii: redactor-ºef: Ina Inoan; 
redactori-ºefi adjuncþi: Adina Faur, Anca Giurgiu. Coordonatori 
de paginã - anchetã: Adina Faur, Paula Boarþã; culturã: Patricia 
Fedorenco; Fotoreportaj: Mihaela Calmîc; info: Ina Inoan; interviu: 
Laura Fãgãdar; reportaj: Anda Ghiran; design ºi tehnoredactare: 
Florin Manoliu, Tiberiu Nagy, ªtefi Toth; colabo ratori: Alexandru 
Boariu, Sorana Olaru, Oana Popiþiu, Cristian Ichim; Dan Berciu, 
Mihaela Calmîc, Adina Faur. Se mai precizeazã cã este vorba de o 



Ilie RAD174

publicaþie apãrutã sub egida Organizaþiei Studenþilor Jurnaliºti. În 
noua serie, articolul editorial este semnat de Ina Inoan, care scrie, 
între altele: „Studentul... mai mult decât un termen de dicþionar, 
mai mult decât o oiþã (albã sau neagrã) a unei turme, a unei mase 
educaþionale ce se vrea uniformã..., studentul este un statut, o 
existenþã bine determinatã..., chiar d acã, de cele mai multe ori, este 
declasatã, desconsideratã, amorfizatã”. Vina pentru aceastã situaþie 
ar aparþine tot studenþilor: „Ne plângem cã nu suntem bãgaþi în 
seamã? Sã nu curgã lacrimi patetice. E numai vina noastrã, a fiecãruia 
dintre noi..., a unei studenþimi care nu ºtie nici sã cearã, nici cum sã 
cearã ºi nici ce ºi cum sã primeascã!”. Din numarul 3/2006 este de 
reþi nut excelentul dialog realizat de Ina Inoan cu filosoful Gabriel 
Liiceanu.

Semn. Revistă / Atelier de text şi imagine. Editor: Casa de Cultură 
a Studenţilor din Cluj-Napoca (director: Silviu Corpodean). Redactor-
şef: Cecilia Stoica. Art Director: Răzvan Mihai Florea. Concept 
Design: Dorel Găină. Deşi nu este editată de Catedra de Jurnalism, 
între reporteri, fotoreporteri şi colaboratori se numără mulţi studenţi 
jurnalişti: Ileana Brote, Florin Cotelea, Mihai Rău, Daciana Cozma, 
Graţian Moldovan, Paula Beudean, Călin Ilea ş.a. Au apărut (din 
2003) trei numere până în prezent. După primul număr, la protestele 
unei publicaţii cu acelaşi titlu, Semne a devenit Semn. Revista are 
un profil unic în presa din România postdecembristă, prin calitatea 
grafică excepţională. Conţinutul este unul pe măsură. Pe lângă 
reflectarea unor evenimente importante din viaţa studenţilor clujeni 
(Zilele Europei la Cluj, expoziţia de fotografii a Evenimentului zilei, 
Festivalul Internaţional de Film “Transilvania”, festivaluri de modă, 
grevele studenţeşti din toamna anului 2003 etc.), în sumarul celor trei 
numere se pot găsi şi multe articole de un interes cultural general. 
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În numărul 2/2003, 
Florin Cotelea publică 
un amplu reportaj 
despre cei Zece ani de 
învăţământ jurnalistic 
clujean, cu interviuri 
luate unor participanţi 
(Vartan Arachelian, 
Victor Vişinescu, Lucian 
Ionică, Mihaela Danga, 
Melania Drăgan ş.a.). 
Bine reprezentat este 
sectorul de interviuri. În 
nr. 1/2003, este demn de 
reţinut interviul luat de 
Ileana Brote lui Robert 
Turcescu, în care acesta 
afirmă, între altele: “Pe 
mine m-a impresionat 
în mod deosebit această 
Facultate de Jurnalism de la Cluj, care arată de două-trei ori mai 
bine decât Facultatea de Jurnalism din Bucureşti. Poate nu e la fel de 
dotată în ceea ce priveşte partea tehnică, dar am înţeles că lucrurile 
se vor rezolva într-un timp destul de scurt, să sperăm.” Notăm, de 
asemenea, interviul luat de Anca Pintilii lui Şerban Huidu şi Mihai 
Găinuşă, cunoscuţii realizatori ai emisiunii “Cronica cârcotaşilor”. 
În fine, în nr. 3-4 /2004, Florin Cotelea publică un amplu interviu 
cu Ilie Rad, şeful Catedrei de Jurnalism.

În acest interviu se discută despre perspectivele de dezvoltare 
a Catedrei de Jurnalism, inclusiv în legătură cu baza materială a 
acesteia, exprimându-se speranţa că Universitatea “Babes-Bolyai” va 
asigura resursele financiare necesare pentru echiparea laboratoarelor 
radio şi TV, de care studenţii au mare nevoie, pentru formarea unor 
deprinderi practice. Revista a inclus în sumar câteva articole despre 
anumiţi lideri politici locali, ceea ce i-a anulat din obiectivitatea care 
trebuie să caracterizeze o publicaţie studenţească.
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Activitatea internaþionala reprezintã o componentã importantã 
a Catedrei de Jurnalism.

Aºa cum rezultã din CV-urile prezentate, multe cadre didactice 
au urmat stagii de perfecþionare în strãinãtate, au participat la 
seminarii, la congrese internaþionale. Avem colege care ºi-au susþinut 
doctoratul în strãinãtate, la Universitatea din Viadrina (Germania), 
respectiv la Universitatea din Budapesta (Ungaria).

Pe de altã parte, am urmãrit sã atragem cadre didactice din 
strainãtate pentru catedra noastrã, aºa cum rezutã din lista cadrelor 
didactice strãine, prezentate în aceastã lucrare. 

Unele cadre didactice ale catedrei (Ilie Rad, Cseke Peter, Elena 
Abrudan) sunt colaboratori la diferite volume de referinþã, apãrute 
în strãinãtate.

Avem relaþii de colaborare, prin diferite programe universitare, 
cu parteneri din SUA, Franþa, Germania, Austria, Israel, Olanda, 
Turcia, Suedia etc.

 Intrarea României în Uniunea Europeanã, în 2007, va fi o 
excelentã ocazie de lãrgire a acestor schimburi, de atragere a unor 
resurse financiare.

În condiþiile în care Universitatea “Babeº-Bolyai” doreºte sã fie 
între primele 500 de universitãþi din lume, activitatea internaþionalã 
a cadrelor didactice de la Secþia de Jurnalism, ca dealtfel din întreaga 
Universitate, va cunoaºte noi dimensiuni. 

XI. Activitatea internaţională XI. Activitatea internaţională 
a Catedrei de Jurnalisma Catedrei de Jurnalism
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1. Encyclopedia of the World’s Minorities (SUA, 2005). Între colaboratori: Ilie 
Rad (cu un eseu despre România). 2. Encyclopedia of the Developing World 
(SUA, 2005). Între colaboratori: Ilie Rad (cu un eseu despre Republica 
Modova). 3. Perpectives in Higher Education Reform. Edited by Russel 
J. Meyer, assisted by David Keplinger, University of Southern Colorado, 
Pueblo Colorado, 2001. Între colaboratori: Ilie Rad, cu eseul From Teaching 
in Romanian Towards Teaching in English at „Babeº-Bolyai” Univeristy. 4. 
Journadas andaluzas de slavistica, Granada, 2004. Între colaboratori: Elena 
Abrudan, cu eseul Myth and significance in Russian literature).
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Colectivul Catedrei de Jurnalism are numeroase proiecte de 
cercetare.

– „Mãrturii pentru mileniul III”, acþiune în cadrul cãreia au 
fost invitate sã conferenþieze mari personalitãþi ale culturii române. 
Amintim câteva personalitãþi care au fost oaspeþii noºtri: Octavian 
Paler, care a þi nut conferinþa Roma, barbarii ºi noi; Horia-Roman 
Patapievici – Galileo Galilei revizitat; Mihai Coman – Formarea 
în jurnalism – perspective ºi provocãri; Paul Cornea – Miºcarea 
comparatistã în sec. XX. O privire retrospectivã; Cornel Nistorescu 
– Cum am scris editorialul „Cântarea Americii”. 

Responsabil de proiect: Prof. univ. dr. Ilie Rad

– „Jurnaliºti clujeni în vizitã la facultatea noastrã”. Acest proiect 
îºi propune sã invite un numãr cât mai mare de jurnaliºti clujeni, 
pentru ca aceºtia sã le împãrtãºeascã viitorilor jurnaliºti din vasta 
lor experienþã. Au fost la facultatea noastrã: Constantin Mustaþã, 
Radio Cluj; Michaela Bocu, Adevãrul de Cluj; Cristina Pintilie, PRO 
TV Cluj, Cosmin Puriº, Adevãrul de Cluj; Ion Mureºan, Transilvania 
jurnal; Florin Danciu, Evenimentul zilei; George Petrule, producãtor 
la PRO TV Cluj; Raluca Damian, Monitorul de Cluj, Claudia Romitan, 
Ziua de Cluj º.a. 

Responsabil de proiect: asist. univ. drd. Mihaela Mureºan.

– Emisiunea radio “Studenþi pe unde”. În cadrul Atelierului de 
radio, curs practic inclus în Planul de învãþãmânt, prin rotaþia grupelor, 

XII. Proiecte ştiinţifice şi culturaleXII. Proiecte ştiinţifice şi culturale
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la anii 2, 3 ºi 4, studenþii realizeazã singura emisiune radio studenþeascã 
din Cluj-Napoca. “Studenþi pe unde” are o duratã de 60 de minute, 
o periodicitate sãptãmânalã ºi o structurã complexã: ºtiri, reportaje, 
interviuri, vox-uri, comentarii ºi alte rubrici propuse de studenþii care 
fac parte din redacþie. Profilul emisiunii este unul studenþesc: cu, 
despre ºi pentru studenþii clujeni! Publicul þintã al emisiunii este cel 
studenþesc. Emisiunea se difuzeazã în fiecare duminicã, cu începere 
de la ora 20, pe postul de radio local CD Radio. 

Responsabili de proiect: asist. univ. drd. Cristina Nistor (partea 
editorialã) ºi asist. asociat Sebastian Hetea (partea de producþie). 

– Stagii profesionale. În anii 2, 3 ºi 4 de studiu, fiecare student de la 
Jurnalisticã efectueazã un stagiu de practicã la redacþiile instituþiilor 
de presã din Cluj-Napoca sau din alte oraºe. Stagiul are ca scop 
familiarizarea studentului cu organizarea, cu practicile ºi tehnicile 

Eliezer Palmor (ambasador al Statului Israel), Ilie Rad, Ana Blandiana, 
Vasile Boari, Romulus Rusan, în vizită la Catedra de Jurnalism.
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specifice diverselor tipuri de media (presã scrisã sau audiovizualã; 
publicã sau comercialã etc). Perioada optimã de stagiu este de minim 
douã sãptãmâni, iar monitorizarea efectuãrii acestuia este realizatã 
prin prezentarea dosarului de presã de cãtre fiecare student, în 
cadrul unui colocviu organizat la finalul fiecãrui semestru academic. 
Pentru eficientizarea realizãrii stagiilor profesionale, Secþia de Jur-
na listicã a încheiat parteneriate cu majoritatea instituþiilor de presã 
din Cluj-Napoca: ziare (Adevãrul de Cluj, Monitorul de Cluj, Ziarul 
Clujeanului, Ziua, Bunã Ziua, Ardeal!), posturi de radio (Radio Cluj, 
CD Radio, Radio 21, Radio MIX FM, Radio Renaºterea), studiouri de 
televiziune (TVR Cluj, Antena 1 Cluj, Alpha TV, NCN). 

Responsabili de proiect: asist. univ. drd. Cristina Nistor ºi asist. 
univ. drd. Mihaela Mureºan. 

– Interviurile scriitorilor români. În cadrul acestui proiect, se 
propu ne valorificarea interviurilor acordate de marii scriitori ºi 

Premiul de excelenþã pentru proiectul Interviurile scriitorilor români, 
acordat de cãtre Asociaþia Românã pentru Patrimoniu (2006) 
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publiciºti români. Deja au apãrut douã volume: interviuri cu Edgar 
Papu ºi cu Cella Serghi. Aceste volume s-au bucurat de mult interes 
din partea publicului. 

Responsabil de proiect: prof. univ. dr. Ilie Rad

– Festivalul de filme ºi documentare. Secþia de Jurnalisticã se aflã 
la cea de-a 3-a ediþie a Festivalului de filme care au ca subiect teme cu 
profil jurnalistic sau filme documentare. Proiectul are o periodicitate 
semestrialã ºi are ca scop familiarizarea studenþilor cu producþii cu rol 
educativ (didactic). Vizionãrile sunt urmate de comentarii ºi discuþii la 
care participã studenþii spectatori, cadre didactice ºi invitaþii speciali 
(realizatorii unora din materialele vizionate, de exemplu). Printre 
filmele vizionate amintim: All the President’s Men, The Insider, Wag 
the Dog, Fahrenheit 9/11, Bowling for Columbine etc. 

Responsabil de proiect: asist. univ. drd. Cristina Nistor.

– Conferinþe ale colegilor de la alte facultãþi de profil din 
România. Pentru continuarea relaþiilor de colaborare cu toate 
facultãþile ºi secþiile cu profil jurnalistic din România, ne-am propus 
invitarea periodicã a colegilor noºtri din alte centre universitare, 
pentru conferinþe ºi lansãri de carte la Cluj-Napoca. Pânã în prezent, 
au rãspuns invitaþiei noastre: prof. univ. dr. Mihai Coman, decanul 
Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiintele Comunicãrii, de la Universitatea 
din Bucureºti, care a þinut conferinþa Învãþãmântul jurnalistic – 
provocãri ºi perspective, ºi prof. univ. dr. Ionel Funeriu, Universitatea 
de Vest din Timiºoara, care a vorbit despre Tendinþele limbajului 
jurna listic postdecembrist. În viitor, vor fi invitaþi sã conferenþieze la 
Secþia de Jurnalism: conf. univ. dr. Aurelia Lãpuºan, Universitatea 
“Ovidius” din Constanþa; conf. univ. dr. Marian Petcu ºi conf. 
univ. dr. Luminiþa Roºca, de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele 
Comunicãrii de la Universitatea din Bucureºti; prof. univ. dr. Stelian 
Dumistrãcel ºi Dorin Popa, de la Universitatea “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaºi; prof. univ. dr. Ion Dur, decanul Facultãþii de Jurnalism 
din cadrul Universitãþii “Lucian Blaga” din Sibiu; prof. univ. dr. 
Doina Bogdan-Dascãlu, prof. univ. dr. Marcel Tolcea, prof. univ. dr. 
Daniel Vighi, prof. univ. dr. Viorel Marineasa, Universitatea de Vest 
din Timiºoara; prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, Universitatea 
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Stelian Tănase, acordând autografe studenţilor clujeni

Tibiscus, Timiºoara; conf. univ. dr. Brînduºa Armanca ºi prof. univ. 
dr. Gheorghe Schwartz, Universitatea din Arad; conf. univ. dr. Ioan 
Laza, Universitatea din Oradea, prof. univ. dr. Victor Viºinescu, 
Universitatea “Hyperion” din Bucureºti. 

Responsabili de proiect: conf. univ. dr. Elena Abrudan ºi asist. 
univ. drd. Andrea Mogoº.

– Convorbirile de la Cluj, un proiect în cadrul cãruia sunt invitaþi 
cei mai importanþi jurnaliºti ºi lideri de opinie la ora actualã. Ne-au 
vizitat, pânã în prezent: Adelin Petriºor, reporter special la Antena 1 
Bucureºti, Alex. ªtefãnescu, redactor-ºef al revistei România literarã. 
În viitor, dorim sã invitãm la fa cultatea noastrã ºi alþi lideri de opinie 
ºi ziariºti cunoscuþi, precum: Emil Hurezeanu, Ion Cristoiu, Cristian 
Tudor Popescu, Marius Tucã, Robert Turcescu, Lucian Mândruþã 
º.a. Dorim, de asemenea, sã elaborãm un Dicþionar al presei clujene, 
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un Dicþionar al jurnaliºtilor clujeni, sã tipãrim volume cu lucrãri 
ºtiinþifice ale studenþilor etc. 

Responsabil de proiect: prof. univ. dr. Ilie Rad

– Interviuri cu romancierii clujeni. Este un proiect realizat, în 
principal, cu o grupã de studenþi ai anului I. Proiectul constã în 
realizarea unor ample interviuri cu urmãtorii scriitori clujeni, care au 
în palmaresul lor literar ºi romane: Constantin Cubleºan, Constantin 
Zãrnescu, Viorel Cacoveanu, Mircea Ioan Casimcea, Vasile Sãlãjan, 
Horia Bãdescu, Radu Mareº, Teodor Tanco, Florina Iliº, Alexandru 
Jurcan, Ovidiu Pecican, Dan Rebreanu, Vasile Rebreanu, Grigore 
Zanc, Valer Chioreanu, Oana Cãtina, Adrian Grãnescu, ªtefan 
Damian, Radu Þuculescu.

Responsabil de proiect: prof. univ. dr. Ilie Rad

– Personalitãþi culturale transilvane. Proiectul îºi propune 
elaborarea unui dicþionar în care sã fie incluse cele mai de seamã 
personaliþãþi culturale din spaþiul transilvan, sub forma prezentãrii 
activitãþii lor artistice, a realizãrii unor interviuri cu aceste 
personalitãþi, a evidenþierii modului în care s-a reflectat activitatea 
acestora în mass-media localã ºi naþionalã etc. 

Res pon sabil de proiect: conf. univ. dr. Elena Abrudan.

– Repere cultural-geografice. Proiectul implicã prezentarea unui 
numãr de oraºe, mai mari sau mai mici, de sate sau regiuni marcate 
de continuitatea tradiþiilor locale, prin prisma experienþei personale 
a participanþilor, a opiniilor ºi a impresiilor legate de aceste locuri. 
În acelaºi timp, ne propu nem ºi prezentarea unor scriitori (români 
ºi strãini) sau a unor grupuri literare ºi artistice care au activat în 
aceste locuri, care au locuit sau au cãlãtorit acolo. 

Alegerea localitãþilor, gradul de subiectivitate al prezentãrii, 
precum ºi redarea pulsului vieþii culturale stau la latitudinea celor 
care doresc sã se implice în dezvoltarea acestui proiect. Se doreºte 
relatarea din punctul de vedere al participantului, prezentarea 
experienþei acestuia, ºi nu o simplã înºiruire obiectivã a unor 
factori istorici privind þinuturile vizate. Programul va fi organizat 
sub forma unor prelegeri ºi prezentãri dinamice susþinute ºi de 
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mijloace vizuale. În scopul creºterii gradului de autenticitate ºi 
originalitate, se încurajeazã ºi folosirea materialelor personale 
ale participanþilor – fotografii realizate personal, albume, scrisori, 
interviuri cu personalitãþi sau martori ai unor evenimente istorice 
ºi culturale, afiºe ale unor manifestãri cultural-artistice, înregistrãri 
video. 

Responsabil de proiect: conf. univ. dr. Elena Abrudan

– Muzeul de Istorie a Presei din Transilvania. Cu ocazia 
Simpozionului naţional de jurnalism, Presa scrisă românească 
– trecut, prezent şi perspective, care a avut loc la Cluj-Napoca, în 
toamna anului 2005, profesorul Marian Petcu, de la Universitatea 
din Bucureşti, a propus constituirea Asociaţiei Istoricilor Presei din 
România. Între obiectivele acestei asociaţii se numără şi editarea unei 
publicaţii de profil, cu apariţie bianuală, precum şi constituirea unui 
Muzeu Naţional al Presei din România, după modelul unor muzee 
similare din mai multe state europene (Germania, Franţa, Turcia 
etc.). Ca un prim pas pentru realizarea acestui proiect de anvergură 
naţională, propunem înfiinţarea unui Muzeu de Istorie a Presei din 
Transilvania, având în vedere tradiţiile excepţionale pe care le are 
presa în această parte a ţării. Nicolae Iorga scria că “istoria ziaristicii 
ardelene este cea mai frumoasă pagină din istoria Ardealului de 
o sută şi mai bine de ani încoace. Filele ei cuprind gândirea şi 
simţirea celor mai de seamă bărbaţi pe care i-a dat întregul neam 
românesc în această provincie”, iar Ion Breazu afirma că “presa din 
Transilvania a fost, timp de un secol, laboratorul uriaş al conştiinţei 
naţionale”. Muzeul îşi propune să oglindească apariţia şi dezvoltarea 
presei scrise, să prezinte tehnicile de imprimare, de la vechile maşini 
tipografice până la tehnica actuală, să surprindă activitarea marilor 
jurnalişti care au activat aici etc. Noua instituţie este gândită şi ca 
un centru de cercetare, de elaborare a unor poiecte de anvergură, 
care să poată atrage fonduri europene pentru diverse proiecte.

Responsabil de proiect: prof. univ. dr. Ilie Rad
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Cu profesorul Sorin Preda, nepotul lui Marin Preda (19 
iunie 2006).

Prof. univ. dr. Roberto Guillén Andreu (Spania), Ilie Rad, 
Octavian Hoandră (Ziua de Cluj) şi Mircea Toma (Academia 
Caţavencu), la Catedra de Jurnalism (15 iunie 2006).
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Catedra de Jurnalism este singura catedrã de specialitate din 
România, care organizeazã în fiecare an un simpozion naþional de 
jurnalism (cu participare internaþionalã), ale cãrui lucrãri au fost 
publicate în volum. Iatã cele patru simpozioane:

1. Curente ºi tendinþe în jurnalismul contemporan a fost organizat 
în perioada 11-13 octombrie 2002. La acest simpozion s-au prezentat 
urmãtoa re le comunicãri: Prof. univ. dr. Hanns Pe ter Niedermaier, 
Fundaþia Hanns Seidel, Mün chen, Germania – Jurnalistul – profe-
sie sau chemare?; Prof. univ. dr. Echard Höf  ner, Europa Universität 
Viadrina, Frank  furt pe Oder (Germania) – En lighten ment Light – despre 
arta amuzãrii fãrã conþinut informativ; Prof. univ. dr. Doug Casper, 
University of Colorado – Aspecte ale presei americane; Prof. dr. Mihai 
Miron, preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profe sio niºti din România 
– Asemãnãri ºi diferenþe între reportajul ºi ancheta de televiziune; Conf. 
univ. dr. Miruna Runcan, Uni ver si tatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea 
de ªtiin þe Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism – Evaluarea 
produsului cultu ral în presã; Prof. univ. dr. Ion Dur, Uni ver sitatea 
“Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de Jurnalisticã – Jurnalismul 
românesc postdecembrist ºi rezistenþa la culturã; Lect. univ. dr. Ion 
Maxim Danciu, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe 
Politice ºi Administrative, Secþia de Jur na lism – Profilul jurnalistului 
român în perioada de tranziþie; Prep. univ. Zsugan Gyula, Universitatea 
“Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, 

XIII. Simpozioanele naţionaleXIII. Simpozioanele naţionale
de jurnalismde jurnalism
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Secþia de Jurnalism, linia 
ma ghiarã – Essay on the Role 
of the New Communication 
Channels (Eseu asupra noilor 
canale de comunicare); Prep. 
univ. drd. Delia Cristina Balaban, 
Universitatea “Babeº-Bolyai”, 
Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative, Secþia de 
Jurnalism, linia germanã – Relaþiile 
publice pe suport multimedia ºi 
prin intermediul Internetului în 
campaniile electorale; Gianna 
Angelini, Europa Universität 
Viadrina, Frankfurt pe Oder 
(Germania) – Viitorul televiziunii 
di gitale în Italia; Prep. univ. 
Cristina Nistor, Universitatea 
“Babeº-Bolyai”, Facultatea de 
ªtiinþe Politice ºi Administrative, 
Secþia de Jurnalism – Funcþiile 
mass-mediei în relaþia cu politica; 
Francesco Marinozzi, Europa 
Universität Viadrina, Frankfurt pe 
Oder (Germania) – Despre fluxul informaþional într-o instituþie radio 
dinamicã; Mihaela Danga, director-adjunct, Centrul pentru Jurnalism 
Independent, Bucureºti – Programul derulat de Centrul pentru 
Jurnalism Independent; Prof. univ. dr. Cseke Peter, Universitatea 
“Ba beº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, 
Secþia de Jurnalism, linia maghiarã – Criterii de valori ºi principii 
redacþionale la o revistã culturalã; Asist. univ. drd. Vallasek Julia, 
Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative, Secþia de Jurnalism, linia maghiarã – Revistele 
literaturii maghiare tinere din Transilvania – anii ’90; Conf. univ. 
dr. Szabo Zsolt, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiin-
þe Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism, linia maghiarã 
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– Presa culturalã maghiarã clujeanã; Asist. univ. drd. Octavian 
Haragoº, Universitatea din Oradea, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 
Jurnalism – Programe religioase în televiziunea actuala; Lect. univ. 
dr. Brînduºa Armanca, Universitatea de Vest Timiºoara, director 
al Studioului teritorial TVR Timiºoara – Senzaþionalismul în presa 
actualã; Lect. univ. dr. Aurelia Lãpuºan, Universitatea “Ovidius” 
din Contanþa, Facultatea de Filologie, Specializarea Jurnalism 
– Imaginea unei publicaþii virtuale; Asist. univ. George Popescu, 
Universitatea din Bucureºti, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele 
Comunicãrii – Jurnalismul online – de la hobby la profesie; Lect. 
univ. dr. Cãlin Rus, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de 
ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism, linia germanã 
– Comunicarea, liant al societãþii; Asist. univ. drd. Daniel Ciurel, 
Universitatea “Tibiscus” din Timiºoara, Facultatea de Jurnalism 
– Audienþa – o paralelã retorico-mediaticã; Lect. univ. dr. Rodica 
Mocan, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative, Secþia de Jurnalism – Utilizarea tehnologiilor 
comunicaþional-informaþionale în comunicarea politicã din România; 
Asist. univ. drd. Mihaela Mureºan, Universitatea “Babeº-Bolyai”, 
Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism 
– Noi tendinþe în presa pamfletarã; Asist. univ. drd. Andreea Mogoº, 
Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative, Secþia de Jurnalism – Imaginea strãinului în presa 
româneascã; Prof. univ. dr. G. Gruiþã, Universitatea “Babeº-Bolyai”, 
Facultatea de Litere - Dilemele lin g vistice ale jurnalistului român; 
Drd. Marius Radu, cadru didactic asociat al Catedrei de Jurnalism, 
purtãtor de cuvânt la Casei Judeþene de Sãnãtate Timiº – PR ºi 
comunicarea în era globalizãrii; Ionuþ Tãnase, cadru didactic asociat 
al Catedrei de Jurnalism, masterand în “Studii europene comparate” – 
Tendinþe actuale în protecþia juridicã a vieþii private contra atacurilor 
prin presã; Mihai Lisei, scriitor, Cluj-Napoca – Elogiu fotografiei; 
Theodora Vãcãrescu, MA în “Gender Studies” la Central European 
University, cadru didactic asociat la Facultatea de Jurnalism ºi 
ªtiintele Comunicãrii, Bucureºti – Objectivity and Sensationalism 
in Romanian Media. A case study; Prof. dr. Ion Hangiu, Societatea 
de ªtiinte Filologice, Bucureºti – Aspecte ale presei postdecembriste; 
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Conf. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de 
ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism – Originalitate 
ºi plagiat în jurnalismul contemporan; Lect. univ. dr. Ruxandra 
Cesereanu, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe 
Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism – Revista 22. O 
perspectivã jurnalisticã asupra mineriadelor; Lect. univ. dr. Rodica 
Pascu, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, Facultatea de Jurnalisticã 
– Infotainment.

În cadrul simpozionului au fost organizate urmãtoarele dez bateri: 
Par lamentul ºi presa, dezbatere la care au participat: Emil Boc, 
Eckstein-Kovacs Peter, membri ai Par la men tu lui României, precum 
ºi reprezentanþi ai presei. Moderator: prof. univ. dr. Vasile Boari. 
Fundaþia Hanns Seidel în spri jinul susþinerii valorilor democraþiei, 
ex pu nere susþinutã de prof. Hanns-Peter Nie der meier, München, 
Germania. Fun da þia Hanns Seidel. 10 ani de activi tate în Ro  mâ nia, 
Luise Popescu-Schifter, Bucureºti.

De asemenea, în cadrul acestui simpozion au avut loc prezentãri 
de cãrþi, precum: Flaviu Cãlin Rus, Introducere în comunicare ºi 
relaþiile publice, Editura Institutul European, Iaºi, 2002, a prezentat 
conf. univ. dr. Ilie Rad; Pierre Sorlin, Mass-media, Editura Institutul 
European, Iaºi, 2002. Prefaþã de conf. univ. dr. Ilie Rad, a prezentat 
lect. univ. dr. Delia Cristina Balaban.

2. Schimbãrile din Europa, schimbãrile din mass-media. S-a 
desfãºurat în perioada 17-19 octombrie 2003. Aceastã acþiune a 
coincis cu jubileul a zece ani de învãþãmânt jurnalistic la Cluj-
Napoca. 

S-au prezentat la acest simpozion urmãtoarele comunicãri: 
Tendinþe în legislaþia audio-vizualã româneascã, prep. univ. Horaþiu 
Damian, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative; Pentru un jurnalism românesc calificat, conf. univ. 
dr. I. M. Danciu, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe 
Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism; Problema tipologiei 
producþiilor audio-vizuale, lect. univ. dr. Lucian Ionicã, Universitatea 
de Vest, Timiºoara, producãtor general al TVR Timiºoara; In sulta ºi 
calomnia în contextul legis laþiei româneºti, asist. univ. drd. Raluca 
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Mureºan, Universitatea „Lucian 
Blaga”, Sibiu; Evoluþii în poziþia 
agenþiilor de presã pe piaþa 
media, conf. univ. dr. Romeo 
Nãdãºan, Universitatea Eco lo gicã, 
Bucureºti, redactor-ºef la  Rom pres; 
Un model al revistelor literare din 
Transilvania – „Erdelyi Helikon”, 
prof. univ. dr. Cseke Peter, Univer-
sitatea „Babeº-Bolyai”, decanul 
Facultãþii de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative, ºeful liniei 
maghiare de jurnalism; Rolul 
„li derului de opinie” în selectarea 
ºtirilor, asist. univ. drd. Octavian 
Haragoº, Univer si ta tea din Oradea, 
Facultatea de ªtiinþe Politice, Secþia 
de Jurnalism; French radio and the 
aniversary of the September the 11, 
lect. univ. dr. Gloria Bigot Legros, 
Uni ver sitatea Rennes 2, Franþa; 
Entscheiden die Medien Wahlen? 
Über die Bedeutung der Medien 
in Wahlzeiten für die Politik, prof. 
dr. Hanns-Peter Niedermeier, 
Pre ºe dintele Fundaþiei „Hanns 
Seidel”, Ro mânia; From Mass-
Media Towards Cross-media – a 
New Paradigm, lect. univ. drd. 
Rodica Mocan, Universitatea 
„Babeº-Bolyai”, Facultatea de 
ªtiinþe Politice ºi Ad mi nistrative, 
Secþia de Jurnalism; Journalism Ethics in Transitional Societies, Mar co 
Mulcahy, trainer la Centrul pentru Jurnalism Independent, Bucureºti, 
spe cializat în jurnalism internaþional; The Communication Agreement 
in All Music Radio, Francesco Marinozzi, Europa-Universität Viadrina, 
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Frankfurt (Oder), Germania; McLuhan – disembodiment and virtuality 
in the Global, dr. Marius Ra du, cadru asociat, Areopagus, Timi ºoa-
ra; Should the Re  public of Estonia join the EU debate conducted by 
Estonian me dia?, asist. univ. Mart Raudsar, Uni ver  sitatea Tartu, 
Estonia; A Comparison between Eastern Eu ro pa and African Ame-
rica, asist. univ. Karlos Taylor, Jackson Sta te University, SUA, 
Digital Division; The media and the map symbolic geography in the 
news, asist. univ. drd. Vincze Orsolya, Universitatea „Babeº-Bolyai”, 
Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Linia maghiarã de 
jurnalism; Calitate ºi pro fesionalism în relaþiile publice din domeniul 
politic ºi administrativ, lect. univ. dr. Delia Cristina Balaban ºi lect. 
univ. drd. Flaviu Cãlin Rus, Universitatea „Ba beº-Bolyai”, Facultatea 
de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia de Jur nalism; Jurnalismul 
civic în România, prep. univ. Andreea Iacob, Universitatea „Babeº-
Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative; Performanþele 
jur nalismului on-line, prof. dr. Mihai Miron, Preºedintele Uniunii 
Ziariºtilor Profesioniºti din România; Jurnalismul comunitar vs. 
Propaganda – studiu de caz pe problema Roºia Montanã, asist. univ. 
asoc. Sorana Olaru Zãinescu, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea 
de ªtiinþe Politice ºi Ad mi nistrative, Secþia Jurnalism; Reflectarea 
în presã a persoanelor defavorizate social, lect. univ. dr. Ruxandra 
Cesereanu, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative, Secþia de Jurnalism; De la doc trinele de presã 
totalitare la cele liberale. Funcþii, modele, efecte, prof. univ. dr. Victor 
Viºinescu, Universitatea Hyperion, Bucureºti, Decanul Facultãþii de 
Jurnalism; Presa culturalã româneacã – radiografia receptãrii, conf. 
univ. dr. Miruna Runcan, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea 
de ªtiinþe Po li tice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism; Limbajul 
publicitar – studiu de caz, asist. univ. dr. Mihaela Frunzã, Universitatea 
„Babeº-Bolyai”, Facultatea de Filosofie ºi Istorie; Presa germanã din 
România lui Carol I: stereotipuri ºi obsesii, conf. univ. dr. Vasile 
Docea, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative; Jurnalistul român ºi moda lingvisticã, prof. univ. dr. 
Gligor Gruiþã, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea de Li tere, cadru 
didactic asociat al Secþiei de Jurnalism; Presa dobrogeanã, ieri ºi azi, 
lect. univ. dr. Aurelia Lãpuºan, Universitatea „Ovidius”, Constanþa, 
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Spe cializarea Jurnalism; Greºeli de limbaj în presa contemporanã, 
asist. univ. drd. Mihaela Mureºan, Universitatea „Babeº-Bolyai”, 
Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism; 
Procesele de presã din Transilvania (pânã la 1918) – o formã de 
cenzurã, prof. univ. dr. Mircea Popa, Universitatea „1 Decembrie 
1918”, Alba Iulia; Presa din România: tranziþie sau schimba re?, conf. 
univ. dr. Rodica Pascu, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, Facul ta-
tea de Jurnalism; „Limba occidentului împotriva limbilor Europei” 
– iluzie sau adevãr?, prof. univ. dr. Ilie Rad, Universitatea „Babeº-
Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia de 
Jurnalism; Discursul polemic în presa româneascã, asist. univ. drd. 
Minodora Sãlcudean, Universitatea „Lu cian Blaga”, Sibiu; Aspecte 
ale discursului jurnalistic postdecembrist, prep. univ. drd. Claudia 
Talaºman, Universitatea „Dunãrea de Jos”, Galaþi, Sec þia Jurnalism 
– Limbi strãine; Valoarea informativã a forumurilor de discuþii pe 
site-urile informative din România, asist. univ. Theodora Vãcãrescu 
ºi asist. univ. George Popescu, Universitatea Bucureºti, Facultatea 

Profesorii Cseke Peter şi Ion Maxim Danciu, în timpul simpozionului.
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de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii; Construcþia socio-mediaticã 
a integrãrii europene. Mass-media ºi formarea opiniei publice 
deliberative, lect. univ. dr. Camelia Beciu, Institutul de Sociologie 
al Academiei Române, Bucureºti; Retorica jurnalis mului, asist. univ. 
drd. Daniel Ciurel, Universitatea „Tibiscus”, Timiºoara; Cen trul 
pentru Jurnalism Independent în contextul mediatic românesc, prof. 
Mihaela Danga, Centrul pentru Jurnalism Independent, Bucureºti; 
Rolul corespondentului în construcþia reprezentãrii mediatice. Studiu 
de caz pe „Le Monde”, asist. univ. drd. Andreea Mogoº, Universitatea 
„Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, 
Secþia de Jurnalism; Ioan I. Lapedatu ºi presa economicã din 
România, lect. univ. dr. Cornelia Nagy, director general Napotex, 
cadru didactic asociat la Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea 
de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism; Acoperirea 
mediaticã a atacului din 11 septembrie în ediþii speciale, asist. univ. 
drd. Cristina Nistor, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea de 
ªtiinþe Politice ºi Administrative, Secþia de Jurnalism; Construcþia 
mediaticã a regimurilor de aranjament moral, mobilitatea emoþionalã 
a opiniei publice, dr. Nicolae Perpelea, cercetãtor la Institutul de 
Sociologie al Academiei Ro mâ ne, Bucureºti; Mass-media din România 
– o perspectivã diacronicã, conf. univ. dr. Marian Petcu, Facultatea 
de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii, Bucureºti; Presa scrisã 
maghiarã din România, schimbãri ºi tendinþe, conf. univ. dr. Szabo 
Zsolt, Universitatea „Babeº-Bolyai”, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative, Linia maghiarã de jurnalism; Modelul anglo-american 
în receptarea, prelucrarea ºi transmiterea informaþiilor, prep. univ. 
drd. Raluca Soare, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu.

3. Jurnalismul cultural în actualitate, desfãºurat în perioada 
21-22 octombrie 2004. Acest simpozion a fost dedicat împlinirii a 
110 ani de la înfiinþarea (în 1894, la Cluj) a primului birou de presã 
din spaþiul transilvan, a 85 de ani de la introducerea, la Universitatea 
din Cluj, a primului curs de jurnalisticã din România (1919).

La acest simpozion s-au prezentat ur mã toarele lucrãri: Receptarea 
presei de lim bã germanã în Transilvania, lect. univ. dr. Delia Balaban, 
UBB, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Catedra de 
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Co municare Socialã ºi Relaþii 
Publice; Figuri ale discursului 
asupra culturii în presa culturalã 
maghiarã din Transilvania, 
lect. univ. drd. Vincze Orsolya 
ºi drd. An drea Virginaº, UBB, 
Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative, Catedra de 
Jurnalism, Linia maghiarã; Evo-
luþia clasei media în republica 
literelor, lect. univ. drd. Rãzvan 
Enache, Universitatea „Lu cian 
Blaga”, Sibiu, Facultatea de 
Jur na listicã; Istoria în presa 
culturalã actua lã, conf. univ. 
dr. Vasile Docea, UBB, Fa cultatea 
de ªtiinþe Politice ºi Admi nis-
tra tive, Catedra de Jurnalism; 
Democraþie afectivã ºi identificare 
intelectualã în interviuri, prof. 
univ. dr. Virgil Nistru Þigãnuº, 
Universitatea „Dunãrea de Jos”, 
Ga laþi, Facultatea de Litere; 
Asociaþia Publicaþiilor Literare ºi 
a Editurilor din România (APLER). Strategii ºi perspective, prof. univ. 
dr. Mircea Muthu, UBB, Facultatea de Litere; Mo dificarea orizontului 
de aºteptare al publicului presei scrise ºi problemele jurnalismului 
cultural, prof. univ. dr. Miruna Runcan, UBB, Facultatea de Litere; 
Redefinirea conceptului de jurnalism cultural, prof. univ. dr. Marcel 
Tolcea, Universitatea de Vest, Timiºoara, Facultatea de ªtiinþe 
Politice, Secþia Jurnalism; Fenomenul „Observatorul cultural”, 
prof. univ. dr. ªtefan Borbély, UBB, Facultatea de Litere; Reviste 
ºi politici culturale în România de azi, conf. univ. dr. Ruxandra 
Cesereanu, UBB, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative; 
O coordonatã actualã: criza de autoritate în presã, prof. univ. 
dr. Constantin Cubleºan, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 
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Alba Iulia, Facultatea de Litere; Rubrica de culturã în cotidienele 
bihorene: particularizãri ºi vulnerabilitãþi, lect. univ. drd. Ioan 
Laza, Universitatea din Oradea, Facultatea de ªtiinþe Politice, 
Secþia de Jurnalism; Publicaþiile revoluþiei apãrute în zilele de 22-31 
decembrie 1989, în orizontul unei culturi democratice, prof. dr. Ion 
Hangiu, Societatea de ªtiinþe Filologice din România, Bucureºti; 
Un ziar sibian („Curierul sportiv-cultural” – 1943; 1945-1947) într-o
altfel de tranzi þie, prof. univ. dr. Mircea Popa, Uni ver sitatea „1 
Decembrie 1918”, Alba Iulia, Fa cul tatea de Litere; Presa cultura lã 
între speranþele ºi dezamãgirile tranzi þiei, prof. univ. dr. Gheorghe 
Schwartz, Uni ver si tatea „Aurel Vlaicu”, Arad, Facultatea de ªtiinþe 
Umane ºi Sociale; Promovarea produsului cultural în presa gãlãþeanã 
actualã, asist. univ. drd. Claudia Talaºman, Universitatea „Dunãrea 
de Jos”, Galaþi, Facultatea de Litere; Reflectarea literaturii în paginile 
cultu rale din marile cotidiene – studiu de caz 2003, conf. univ. dr. 
Daniel Vighi, Universitatea de Vest, Timiºoara, Facultatea de Litere; 
Confluenþe cultu rale româno-maghiare, reflectate în reviste literare 
din Cluj ºi Szeged, prof. univ. dr. Cseke Peter, UBB, Facultatea 
de ªtiinþe Politice ºi Administrative, Catedra de Jurnalism, 
Linia maghiarã; Jurnalismul de televiziune, prof. univ. dr. Doina 
Curticãpeanu, UBB, Facultatea de Litere; Jurnalismul cultural ºi 
cercetãrile socio-antropologice, conf. univ. dr. Ion Maxim Danciu, 
UBB, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative; Gazetãrie ºi 
culturã, prof. univ. dr. Ion Dur, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 
Facultatea de Jurnalisticã; Culturã ºi televiziune. O abordare din 
perspectivã practicã, conf. univ. dr. Lucian Ionicã, Universitatea 
de Vest, Timiºoara, Facultatea de ªtiinþe Politice; Aculturaþia, o 
modã în televiziunile româneºti din mileniul al treilea, prof. dr. 
Mihai Miron, Preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din 
România; Promovarea istoriei literare în paginile revistelor de 
culturã, prof. univ. dr. Ilie Rad, UBB, Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative; Presa culturalã ºi valorile profesionale, conf. univ. 
dr. Luminiþa Roºca, Universitatea Bucureºti, Facultatea de Jurnalism 
ºi ªtiinþele Comunicãrii; Jurnalismul cultural ºi cultura media, prof. 
univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, Universitatea „Tibiscus”, Timiºoara, 
Facultatea de Jurnalisticã; Formarea în jurnalism – perspective 
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ºi provocãri, prof. univ. dr. Mihai Coman, decanul Facultãþii de 
Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, Universitatea Bucureºti.

4. Presa scrisã româneascã – trecut, prezent, perspective. 
Simpozion naþional cu participare internaþionalã. 25-26 noiembrie, 
2005, Cluj- Napoca.

Cuvinte de deschidere: Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, directorul 
Centrului de Studii Transilvane; conf. univ. dr. Ion Maxim Danciu, 
redactor-ºef al revistei Tribuna; prof. univ. dr. Ilie Rad, ºeful 
Catedrei de Jurnalism; reprezentanþi ai Rectoratului Universitãþii 
“Babeº-Bo lyai”, ai Primãriei Municipiului ºi ai Consiliului Judeþean 
Cluj.

Expunere inauguralã: Adelin Petriºor – reporter special la ,,Antena 
1”, Bu cu reºti: Reporter de rãzboi în presa din România.

Secþiunea: File din istoria presei ro mâ neºti. Moderator: Prof. univ. 
dr. Ion Dur

Prof. univ. dr. ªtefan Borbély - Uni ver sitatea “Babeº-Bolyai”, 
Cluj-Napoca – Reflectarea contraculturii occidentale în presa 
scrisã româneascã a anilor 1968-1971. Prof. univ. dr. Ion Buzaºi 
– Universitatea “Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca, Filiala Blaj – Andrei 
Mureºanu – publicist. Prof. univ. dr. Ion Dur – Universitatea “Lucian 
Bla ga.”, Sibiu – Publicistica lui Petre Pandrea. Conf. univ. dr. Ion 
Maxim Danciu – Uni ver si tatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca – O 
revistã interbelicã de prestigiu: ,,Cri terion”. Lect. univ. dr. Monica 
Buican – Universitatea ,,Constantin Brân co veanu”, Piteºti – Presa 
româneascã în perioada interbelicã. Dr. Maria Danilov – Muzeul de 
Istorie Naþionalã, Chiºinãu – Presa din Basarabia în secolul al XIX-lea 
(Din dosarele secrete ale Arhivei Guberniale). Drd. Graþian Cormoº 
– Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca – Polemici protocroniste 
în presa vre mii. Revista “Luceafãrul”. Studiu de caz. Prof. univ. dr. 
Silvia Grossu – Uni ver sitatea Chiºinãu – Noi consideraþii asupra 
crizei presei din Basarabia interbelicã. Prof. univ. dr. Iulian 
Negrilã – Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad – ,,Salonul Literar” 
(1925–1926) – ultima publicaþie simbolistã din peisajul revuistic 
românesc. Prof. univ. dr. Constantin Cubleºan – Universitatea ,,1 
De cembrie 1918” Alba Iulia – Faptul divers în presa româneascã de 
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la începutul secolului al XIX-lea. 
Prof. univ. dr Mihai Gherman 
– Universitatea ,,1 Decembrie 
1918” Alba Iulia – Precursori 
ai periodicelor româneºti. Lect. 
univ. drd. Iulian Cãtãlin Dãnilã – 
Universitatea “Petre Andrei”, Iaºi 
– Situaþia politicã transilvãneanã 
reflectatã în presa ieºeanã de la 
1900 (,,Opinia”, ,,Evenimentul”). 
Lect. univ. dr. Monica Gheþ 
– Universitatea “Babeº-Bolyai”, 
Cluj-Napoca – Ar tele comentate 
în presa româneascã din perioada 
1945–1971. Lect. univ. dr. Vasile 
Ilincan – Universitatea “ªtefan 
cel Mare”, Suceava – Eminescu – 
ju rnalist – colaborator al ziarului 
„Albina”. Asist. univ. drd. 
Horaþiu Damian – Universitatea 
“Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca 
– Începuturile presei din Tran sil-
vania ºi Banat – a doua jumãtate 
a secolului al XVII-lea ºi începutul 

celui de-al XIX-lea. Prof. univ. dr. Ilie Luceac – Universitatea Cernãuþi 
– Începuturile presei româneºti în Bucovina secolului al XIX-lea. 
Prof. univ. dr. Victor Moraru – Universitatea Liberã Internaþionalã 
din Moldova – Mass-media din Republica Moldova: aspiraþii ºi 
incertitudini. Conf. univ. dr. Marian Petcu – Universitatea Bucureºti 
– Presa româneascã în cifre – un bilanþ provizoriu. Prof. univ. dr. Ilie 
Rad – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca – Ziarul nemþesc 
,,Libertatea”, scos de Tudor Arghezi ºi N. D. Cocea, între 1915-1916. 
Lect. univ. Gheorghe Manea – Universitatea “Valahia”, Târgoviºte, 
redactor-ºef la „Radio Dâmboviþa” – Problema naþionalã ºi naþiona-
lismul în presa legio narã. Asist. univ. drd. Andreea Mogoº – 
Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca – Un ziar, douã identitãþi? 
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Variante ti pãrite ºi variante on-line. Dr. Petru Poantã – Direcþia 
Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural, Cluj-Napoca 
– Revista ,,Cercului Literar” de la Sibiu (1945). Conf. univ. dr. Dorin 
Popa – Universitatea “Al. Ioan Cuza”, Iaºi – Jurnalistul Camil Petrescu 
– etape ale evoluþiei gazetãreºti. Conf. univ. dr. Virgil Nistru Þigãnuº 
– Universitatea “Dunãrea de Jos” Galaþi – Revista Fundaþiilor Regale 
ºi re lativizarea valorilor. Prof. dr. Doina Rad – ªcoala „Ion Creangã”, 
Cluj-Napoca – Presa pentru copii ºi tineret. Asist. univ. drd. Sanda 
Moraru – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca – O revistã de 
culturã româneascã în exil: “Destin” (Madrid, Spania, 1951–1972). 
Asist. univ. drd. Romina Surugiu – Universitatea Bucureºti – De la 
“ortodoxia de foileton” la “politica de mase”. Asist. univ. drd. Raluca 
ªerban – red.-ºef adj. la Tomis, Constanþa – Repere din istoria presei 
culturale dobrogene. Prof. univ. dr. Victor Viºinescu – Universitatea 
,,Hyperion”, Bucureºti – Presa paºoptistã ºi momentul de renaºtere 
naþionalã. Trãsãturi militante ale unor ,,firi vizionare” de gazetari-
scriitori.

Secþiunea: Presa scrisã româneascã în perioada de tranziþie
Prof. univ. dr. Odette Arhip – Universitatea ,,Al. Ioan Cuza”, Iaºi 

– Responsabilitate în actul jurnalistic. Conf. univ. dr. Maria Berceanu 
– Universitatea ,,Tibiscus” Timiºoara – Conflictele de presã din anul 
2004. Conf. univ. dr. Constantin Mãlinaº – Universitatea din Oradea 
– Contribuþii la descrierea catalograficã a presei scrise a românilor din 
Serbia (Voivodina), Ungaria ºi Ucraina (Transcarpaticã) în perioada 
1990-2005. Lect. univ. dr. Elena Abrudan – Universitatea “Babeº-
Bolyai”, Cluj-Napoca – Rolul publicitãþii în revistele specializate 
româneºti. Lect. univ. dr. Brînduºa Armanca – Universitatea ,,Lucian 
Blaga”, Sibiu – Inamicii jurnaliºtilor. Este presa scrisã mai protejatã? 
Lect. univ. Marius Badea – Universitatea ,,Valahia”, Târgoviºte – 
Marketingul performant – premisã a eficienþei în presa scrisã. Asist. 
univ. drd. Cristina Nistor – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-
Napoca – Media cuceritã de marile trusturi. Conf. univ. dr. Ruxandra 
Cesereanu – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca – Anchete 
ºi dezbateri culturale la revista ,,Steaua”, în postcomunism. Lect. 
univ. dr. Mihaela Cârnu – Universitatea “Dunãrea de Jos”, Galaþi, 
Mica publicitate în presa modernã. Acad. Alexandrina Cernov – 
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Universitatea Cernãuþi – Presa cernãuþeanã la începutul mileniului 
trei. Lect. univ. Tomiþã Ciulei – Universitatea ,,Valahia”, Târgoviºte 
– Presa scrisã româneascã în ultimii 20 de ani. De la propagandã 
la libera informare. Aspecte istorice ºi persuasive. Octavian Coman 
– redactor la EuropaFM, Cluj-Napoca – Demonizarea unui fost 
erou. Doina Cornea în presa româneascã a anului 1990. Prep. 
univ. Lavinia Florea – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca 
– Imaginea ,,celuilalt” în revista ,,România Mare”. Prep. univ. Adina 
Baya – Universitatea de Vest, Timiºoara – Evoluþii ale publicitãþii ºi 
reclamei în presa româneascã de tranziþie. Conf univ. dr. Aurelia 
Lãpuºan – Universitatea „Ovidius”, Constanþa – Presa dobrogeanã cu 
profil turistic. Lect. univ. drd. Ioan Laza – Universitatea din Oradea 
– Presa pentru imigranþii români din Italia. Asist. univ. drd. Cristina 
Munteanu – Universitatea ,,Constantin Brâncoveanu”, Piteºti, Asist. 
drd. Ramona Oana – Universitatea “Constantin Brâncoveanu”, Piteºti 
– Limbajul anunþului de micã publicitate în presa localã de dupã 
1989. Asist. univ. drd. Mihaela Mureºan – Universitatea “Babeº-
Bolyai”, Cluj-Napoca – Presa în limba românã din Ungaria. Prep. 
univ. Sînziana Jurãu – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca 
– Protecþia vieþii private. Aspecte legislative ºi practicã jurnalisticã. 
Drd. Maria Aluaº – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca – Presa 
bisericeascã contemporanã. Olga Grãdinaru – master, Universitatea 
“Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca – Presa româneascã din Republica 
Moldova. Ziarul ,,Timpul”. Prof. univ. dr. Mircea Popa – Universitatea 
,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Presa româneascã cu profil sportiv. 
Lect. univ. asociat Viorel Nistor – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-
Napoca – Investigaþia în presa de tranziþie. Asist. drd. Alina Popa 
– Universitatea ,,Dunãrea de Jos” Galaþi – Stereotipie ºi creaþie liberã 
în discursul publicistic actual. Lect. univ. dr. Camelia Sãviþescu – 
Universitatea ,,Al. Ioan Cuza”, Iaºi – Presa culturalã ieºeanã: “Cronica” 
ºi “Suplimentul de culturã”; încremenire în proiect ºi cerinþele pieþei. 
Asist univ. drd. Claudia Talaºman – Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-
Napoca – Mituri politice în ,,Scînteia” perioadei 1980-1989. Dr. Radu 
Vida – Redacþia „Adevãrul de Cluj” – De la ,,Fãclia” la ,,Adevãrul de 
Cluj. Drd. ªtefana Ciortea-Neamþu – Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iaºi 
– Planul reporterului ºi planul intervievatului în interviul de presã.
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ªedinþã în plen 
Moderator: Conf. univ. dr. Marian Petcu
Constituirea Asociaþiei Istoricilor Presei din România, al cãrei 

organ suprem de presã va fi Revista Românã de Istorie a Presei. 
Se va discuta propunerea de constituire a unui Muzeu Naþional al 
Presei din România.

Lansãri de carte
Marian Petcu, Profesia de jurnalist, Bucureºti, Editura ,, Tritonic”, 

2005. Prezintã: Ilie Rad. ªtefan Borbely, Mitologie generalã, Cluj-
Napoca, Editura ,,Limes”, 2004. Prezintã Constantina Buleu. Virgil 
Nistru Þigãnuº, Logosul ºi clepsidra. Ipostaze ale retoricii, Editura 
,,Sinteze”, Galaþi, 2005. Prezintã Elena Abrudan. Brînduºa Armanca, 
Mesajul lui Crypto, Editura ,,Curtea Veche”, Bucureºti, 2005. Prezintã 
Ion Dur. Edgar Papu, Interviuri. Ediþie îngrijitã de Ilie Rad ºi Graþian 
Cormoº, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2005. Prezintã Victor Cubleºan. 
Ilie Rad, De la Moscova la New-York, Cluj-Napoca, Editura Limes, 
2005. Prezintã Elena Abrudan. Elena Abrudan, Structuri mitice în 
proza contemporanã, Cluj-Napoca, Editura ,,Casa Cãrþii de ªtiinþã”, 
2005. Prezintã Mircea Popa. Doina Rad, Eta Boeriu, monografie, 
Cluj-Napoca, Editura ,,Limes”, 2005. Prezintã Constantin Cubleºan. 
Ilie Rad (coordonator), Jurnalismul cultural în actualitate, Editura 
Tribuna, 2005. Prezintã: Cristina Nistor. Ion Maxim Danciu, Mass-
media ºi societatea, Editura ,,Tribuna”. Prezintã Mihaela Mureºan. 
Elena Abrudan, Mit ºi semnificaþie în proza rusã, Cluj-Napoca, Editura 
,,Casa Cãrþii de ªtiinþã”, 2004. Prezintã Graþian Cormoº. Ruxandra 
Cesereanu & Co, Subculturi urbane la sfârºit de secol XX ºi început 
de secol XXI în România, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2004. Prezintã 
Mircea Petean. Constantin Mãlinaº prezintã revistele Familia românã, 
Sãnãtatea cãrþilor, Ex libris românesc editate la Oradea. Lavinia Florea, 
Extrema dreaptã azi: ideologie, discurs, electorat, Editura Lumen, Iaºi, 
2005. Prezintã Sînziana Jurãu. Maria Danilov (responsabil de ediþie), 
Presa din Basarabia: analize, contexte, valori. 1854-2004, Editura 
Cartdidact, Chiºinãu, 2005. Prezinta Silvia Grossu. Silvia Grossu, Presa 
din Basarabia în contextul sociocultural al anilor 1906-1944, Editura 
Tehnica-Info, Chiºinãu, 2003. Prezintã Victor Moraru.
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Volume ale Catedrei de Jurnalism
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O notã interesantã a acestor simpozioane o reprezintã faptul cã 
au loc lansãri de carþi, exclusiv ale participanþilor la simpozion, 
lucrãri apãrute în intervalul de la simpozionul precedent.

Miza mare a simpozioanelor noastre, prin care ele se deosebesc 
de zecile de simpozioane care au loc în fiecare sãptãmânã, la nivel 
naþional, este cã luc rãrile prezentate sunt reunite în volum, intrând 
astfel în circuitul ºtiinþi fic naþional ºi chiar internaþional. 

Alte cărţi editate de Catedra de JurnalismAlte cărţi editate de Catedra de Jurnalism

În cadrul Departamentului de Jurnalism au fost pregãtite, pentru 
tipar, ºi douã cãrþi foarte interesante, dupã cum urmeazã: Ambasador 
Eliezer Palmor, Convergenþe diplomatice ºi culturale. [Ediþie îngrijitã 
de Ilie Rad], Cluj-Napoca, 2004, ºi Richard Müller-Schmitt, Mozaic 
românesc. Traducere din limba germanã de Cristina Delia Balaban 
ºi Damaschin Pop-Buia. Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de Ilie Rad, Cluj-
Napoca, 2006.
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XIV. MesajeXIV. Mesaje
de la foşti studenţide la foşti studenţi

“Îmi aduc aminte cã am fost singurul dintre vreo 180 de elevi ai 
liceului pe care l-am absolvit, care s-a înscris la examenul de admitere 
al unei fa cultãþi de jurnalisticã. Mã simþeam invidiat de cei care 
vedeau în aceastã facul tate o trambulinã pentru un soi de Dolce Vita 
– modernitate, aventuri ºi experienþe nebune, râvnite de tinerimea 
studenþeascã de oriunde –, dar, în acelaºi timp, am luat peste picior 
pe cei care pun semnul egal între jurnalism ºi paparazzi.

Cred cã, de la distanþã, impresia generalã despre facultatea de 
jurna lism era cea a unui laborator studenþesc imens, în care se 
editeazã ziare ºi se simuleazã realizarea unor emisiuni de radio 
ºi televiziune. Un furnicar de tineri, în care viteza de circulaþie a 
informaþiei nu lasã timp reflecþiei.

Presupun cã nu se gândeau prea mulþi cã la facultatea de jurnalism 
existã timp ºi pentru reflecþie. Cã studenþii de la jurnalism au chef ºi 
timp pentru studiu la Biblioteca Centralã Universitarã (BCU). Este 
greu de spus dacã felia teoreticã a studiului ºtiinþei comunicãrii 
este mai dulce sau mai acrã decât practica unui reportaj despre un 
miting de protest ori decât simularea unui talk-show gen Marius 
Tucã. Nici una dintre ele nu lipseºte însã din tortul cu de toate, 
care descrie profesia de jurnalist. Pãstrând cadrul, s-ar putea spune 
cã o facultate de jurnalisticã trebuie sã le ofere studenþilor sãi, spre 
gustare, pe îndelete ºi pe rând, fiecare felie. ”

HORAÞIU CRIªAN
ªef de cabinet senatorial
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“Facultatea de Jurnalisticã din Cluj mi-a oferit posibilitatea de a 
învãþa ce înseamnã meseria de jurnalist încã din primii ani. Datoritã 
orelor de practicã desfãºurate în mijlocul jurnaliºtilor consacraþi, 
am reuºit sã-mi croiesc drumul în presã chiar de la începutul 
facultaþii. Este foarte important sã te ajuþi singur, dacã ºtii cã aceasta 
este meseria care te intereseazã. Cursuri care acoperã o arie largã 
de domenii, cadre didactice dornice sã transmitã cât mai multe 
informaþii necesare dezvoltãrii intelectuale ºi practice a studenþilor 
ºi o instituþie cu deschidere spre nou: aceasta este Facultatea de 
Jurnalisticã din Cluj-Napoca.”

ALINA VINGAN 
Redactor,

Radio Cluj

“Anul 1998 a adus o decizie radicalã în viaþa mea. Dupã cinci 
ani de presã radio ºi TV, dupã absolvirea Facultãþii de Filosofie, 
hotãrârea de a da admitere la o facultate cu o specialitate apropiatã 
de practica mea cotidianã a fost una iminentã. Am reuºit în patru 
ani de ºcoalã sã mã perfecþionez, sã învãþ lucruri noi, despre care 
doar «auzisem», am reuºit sã îmi fac prieteni noi! Facultatea de 
Jurnalisticã din Cluj-Napoca era la începutul unui lung drum; un 
drum presãrat cu greutãþi, dar ºi cu satisfacþii… Specialiºtii cu 
care am intrat în contact m-au fãcut sã vãd puþin altfel realitatea, 
poate mai pragmatic. Cert este faptul cã am învãþat unii de la alþii… 
Facultatea de Jurnalisticã nu este o facultate exclusiv «teoreticã». 
Aici ai nevoie de foarte multã practicã. Farã muncã practicã de 
ziarist, muncã desfãºuratã în perioada studenþiei, pãrerea mea e cã 
eºti un ziarist «mort» din start. Trebuie sã reuºeºti sã împleteºti la 
perfecþiune orele de teorie cu cele de muncã pe teren, chiar dacã 
aceasta din urmã este fãcutã «voluntar»!”

SEBASTIAN HETEA
Secretar de redacþie,

CENTRUL DE PRESÃ STUDENÞEASCÃ 
al Casei de Culturã a Studenþilor CLUJ
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“Deva, 15 februarie 2005

Stimate domnule profesor Ilie Rad,

Mi-aþi fãcut o bucurie teribilã. Întotdeauna primeºti înzecit când 
dai, fãrã sã aºtepþi ceva înapoi. Vã mulþumesc nu doar pentru ce aþi 
fãcut pentru mine ca profesor, ci ºi pentru gestul minunat de a-mi 
rãspunde atât de cald.

Lucrez în cadrul departamentului Marketing-Publicitate al 
unei companii, ca asistent, ºi îmi place munca mea; e solicitantã, 
obositoare, dar îmi aduce ºi satisfacþii la sfârºitul zilei. Aº fi vrut, 
poate, mai multe sarcini crea tive (mã ocup de comunicate de presã, 
brief de agenþie, dar ºi de statistici ºi cercetãri de piaþã), dar, per 
ansamblu, sunt mulþumitã. Pasul urmãtor e revenirea în Cluj. Mi-a 
intrat în sânge oraºul acesta drag ºi mã cheamã înapoi. Nu mã pot 
obiºnui fãrã pulsul lui cald, viu, agitat. Mi-a fost greu sã revin în 
oraºul meu cu oameni suficienþi ºi triºti, sã revin la viaþa anostã 
ºi liniarã de aici, unde fiecare e absorbit de propria lui existenþã 
ºi de asigurarea traiului de zi cu zi, fãrã a visa la mai mult, fãrã a 
dori autodepãºire, creºtere, evoluare, alta decât cea materialã. Am 
nevoie de Cluj, de oameni, de aer, de vise. ªi o sã revin. Acum vin la 
sfârºit de sãptãmânã pentru cã sunt la master ID la SNSPA, Centrul 
Teritorial Cluj-Napoca, dar sunt tot pe fugã ºi plec întotdeauna cu 
tristeþea cã nu reuºesc sã iau cu mine acasã mai mult decât o gurã 
de aer de Cluj.

Vã mulþumesc încã o datã pentru gest ºi vã doresc numai bine 
ºi… sã ne revedem curând.

Cu stimã ºi drag,
MIRUNA NELEGA

absolventã, promoþia 2004”

“Am frecventat cursurile Facultãþii de Jurnalisticã din Cluj-Napoca 
în perioada 1998-2002. Îmi amintesc cã, în primul semestru, 
am început cu câteva cursuri serioase. De exemplu, Gramatica 
normativã. Chiar dacã la început am privit-o ca pe ceva inutil, pentru 
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cã tocmai dãdusem o admitere serioasã din aceastã materie, s-a 
dovedit apoi, mai ales de când am început sã lucrez în presa scrisã, 
o materie cu adevãrat folositoare. Mai erau apoi cursurile despre 
genurile jurnalistice, care mi-au trezit ºi mai mult interesul faþã de 
mass-media în general. Materiile care mi-au folosit cel mai mult 
atunci când am început sã lucrez în presã au fost cele cu aplicaþii 
practice directe: genuri jurnalistice, jurnalism de investigaþie, 
expresie verbalã, legislaþie ºi deontologie în mass-media, atelierul 
de presã scrisã, atelierul de radio, tehnici audio-video, etica mass-
media ºi stilisticã ºi mass-media. Din problemele directe cu care 
m-am confruntat în activitatea mea de jurnalist în radio, presã scrisã 
ºi, mai recent, televiziune, am ajuns la concluzia cã în facultate s-
ar impune mai multe cursuri cu aplicaþii practice. E important sã 
se acorde mare atenþie modului cum sunt organizate ºi susþinute 
atelierele practice, deoarece viitorii absolvenþi vor fi puºi în faþa unor 
situaþii concrete, unde vor trebui sã ºtie exact ce reguli se aplicã. 

Pregãtirea teoreticã pe care mi-a asigurat-o facultatea m-a ajutat 
foarte mult, deoarece, în cea mai mare parte, este o bazã serioasã de 
pornire în aceastã profesie. Sigur cã se poate ajunge ºi la o pregãtire 
mai bunã a studenþilor. Cel mai important ar fi ca ei sã aibã contact 
cu mass-media ºi cu atmosfera dintr-o redacþie, oricare ar fi ea, încã 
de pe bãncile facultãþii, pentru cã, în acest fel, vor putea sã decidã, în 
cunoºtinþã de cauzã, care va fi drumul lor în cariera jurnalisticã.”

CLAUDIA ROMITAN,
Absolventã de Jurnalism, promoþia 2002,

Redactor la Ziua de Cluj
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XV. Un moment aniversar: XV. Un moment aniversar: 
10 ani de învăţământ jurnalistic10 ani de învăţământ jurnalistic

la Cluj-Napocala Cluj-Napoca

În toamna anului 2003, s-au împlinit zece ani de învãþãmânt 
jurnalistic la Cluj-Napoca. Cu acest prilej, Catedra de Jurnalisticã a 
organizat o sesiune jubiliarã.

Cu ocazia momentului jubiliar, prefectul judeþului Cluj, Vasile 
Soporan, a conferit catedrei Diploma de Onoare, cu ocazia celor 
zece ani de învãþãmânt jurnalistic la Cluj-Napoca.

De asemenea, au primit din partea catredei diplome jubiliare 
peste 100 de colaboratori (cadre didactice, ziariºti, manageri), în 
semn de apreciere ºi respect pentru contribuþia adusã la dezvoltarea 
învãþãmântului jurnalistic clujean.
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Secvenţe de la simpozionul omagial

1. Afişul simpozionului omagial
2. La deschiderea simpozionului 

(de la stânga la dreapta): prof. 
univ. dr. Ilie RAD, prof. univ. dr. 
Wolfgang BRECKNER – prorector 
al UBB, prof. univ. dr. Vasile 
SOPORAN, – prefectul jud. Cluj, 
prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ 
– deputat, prof. univ. dr. CSEKE 
Peter – prodecan.

3. Amfiteatrul "Wodroow Wilson".
4. Prof. univ. dr. Ilie RAD, cu cele două 

numere ale revistei Reporter.
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Asemenea diplome au primit toþi cei care ºi-au adus, într-un fel sau 
altul, contribuþia la dezvoltarea învãþãmântului jurnalistic clujean.
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XVI. Mesaje din Cartea de OnoareXVI. Mesaje din Cartea de Onoare

“Sincerã gratitudine ºi laudã tinerilor profesori care au asigurat primul 
deceniu de Jurnalism la Universitatea “Babeº-Bolyai” ºi expresia unei 
depline solidaritãþi cu gestul lor competent ºi plin de devoþiune faþã 
de o rigoare profesionalã ºi eticã demnã de o culturã europeanã!”. 

ANDREI MARGA
[Ministrul Educaþiei Naþionale]

18 oct. 2003
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“ªcoala clujeanã de jurnalism a împlinit 10 ani! În acest deceniu 
a crescut cât alþii într-un secol! Ca martor ºi participant la aceastã 
devenire spectaculoasã, mã bucur ºi sper cã drumul va fi continuat 
în acelaºi ritm. Îi felicit pe cei care conduc destinele Catedrei de 
Jurnalism, cu acest prilej jubiliar, ºi îi invidiez pentru simpozionul 
internaþional organizat, pentru a doua oarã, la cele mai înalte 
exigenþe”.

Prof. univ. dr. G. GRUIÞÃ 
Facultatea de Litere

Universitatea “Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca
18 oct. 2003

“Pentru eforturile profesorilor ºi studenþilor clujeni, depuse pentru 
a construi o ºcoalã de jurnalism autenticã, felicitãrile mele sincere 
ºi colegiale. La zece ani, fiþi lãudaþi!”.

Conf. univ. dr. MARIAN PETCU
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii

Universitatea din Bucureºti
18 oct. 2003

“Fiecare întâlnire cu profesorii de jurnalism se constituie într-o 
provocare prin scenariul de idei ºi strategii didactice, în condiþiile 
nu prea fericite material în care ºcolile noastre sunt nevoite sã-ºi 
desfãºoare activitatea. 

Aceastã reuniune, prin nivelul ei ºtiinþific, va marca un moment 
în istoria învãþãmântului jurnalistic din România”. 

Lect. univ. dr. LUCIAN IONICÃ 
Universitatea de Vest, Timiºoara

18 oct. 2003

“Felicitãri Facultãþii de ªtiinþe Politice, Secþia Jurnalisticã, pentru 
iniþiativele ºi contribuþia la dezvoltarea comunicãrii ºi propagarea 
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democraþiei în procesul de educare ºi transformare a societãþii 
româneºti.

Cu toatã stima,
tuturor cadrelor didactice ºi în special domnului decan Ilie 

Rad.
8 iunie 2004 ”
LIA ROBERTS

Candidat la preºedinþia României

“Mã bucur cã am avut inspiraþia de a da curs iniþiativei de a fi 
martor la sesiunea festivã prilejuitã de împlinirea unui deceniu de 
învãþãmânt superior de jurnalisticã în capitala Ardealului. ªi iatã 
de ce. În primul rând, ca sã constat la faþa locului cã existã o falangã 
de intelectuali care dau un fundament ºtiinþific unei strãvechi 
profesiuni româneºti, care s-a practicat haotic, pasional, dar nu 
mai puþin pasionant. Apoi cã, într-o astfel de atmosferã intelectualã 
ºi culturalã, «produsul livrat producþiei de presã» nu poate sã nu 
schimbe pozitiv prezenþa raþionalului în reþeta practicãrii gazetãriei 
româneºti. E ceea ce sper sã se întâmple cât mai curând ºi anume 
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sã avem o presã dinamicã, pluriformã, emoþionantã chiar, dar nu 
vulgarã ºi cu mizã mãruntã. 

Vã mulþumesc ºi vã felicit pentru tot ceea ce faceþi în 
folosul profesiunii noastre comune, adicã al teoreticienilor ºi al 
practicienilor”.

VARTAN ARACHELIAN
[Televiziunea Românã]

18 oct. 2003

“La 10 ani de jurnalism clujean, am avut prilejul să sãrbãtorim, cu 
distinsele ºi ospitalierele noastre gazde – colegii de la facultatea 
clujeanã –, momente de minte ºi de suflet memorabile. Comunicãrile 
ºi dezbaterile, lansãrile de cãrþi ºi vernisajul expoziþiei de fotografii 
ne-au regãsit într-o confrerie de solidaritate ºi de proiecte viitoare, 
întru binele toturora, formatori ºi studenþi. Aducem mulþumiri 
cãlduroase organizatorilor, în primul rând prof. dr. Ilie Rad, 
promotorul ºi susþinãtorul celul de-al doilea colocviu jurna listic 
internaþional ºi concretizatorul acestei reuºite întâlniri. Întru mulþi 
ani, edi þiilor viitoare!”

Prof. univ. dr. VICTOR VIªINESCU
Facultatea de Ziaristicã

Universitatea „Hyperion”, Bucureºti

“Cei zece ani de jurnalism clujean nu trebuie scoºi din contextul 
ºcolii universitare clujene. Privind în acelaºi timp spre trecutul 
învãþãmântului clujean, dar ºi spre viitorul strãlucit care se întrevede, 
urez colectivului academic al facultãþi sã fie fidel acelei tradiþii ºi sã 
conºtientizeze rolul pe care îl are în asigurarea unui viitor european 
învãþãmântului ardelenesc”.

Lect. univ. dr. OCTAVIAN HARAGOª
Universitatea din Oradea
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“A fost o mare onoare sã le pot vorbi studenþilor celei mai mari 
Universitãþi din Ardeal. Nu pot decât sã le doresc absolvenþilor de 
la jurnalism sã umple redacþiile marilor televiziuni ºi ziare din þarã. 
26 11 2005.”

ADELIN PETRIªOR
Reporter special, Antena 1, Bucureºti

“Este o plãcere ºi o onoare pentru mine sã vizitez facultatea 
dumneavoastrã în noua ei casã. Existã cu siguranþã un viitor strãlucit 
pentru aceastã facultate, pentru universitatea dumneavoastrã 
deosebitã ºi pentru colaborarea fructuoasã dintre Universitatea 
“Babeº-Bolyai” ºi State University din New York”.

Prof. univ. dr. JOHN RYDER, SUNY, USA

“A fost o mare onoare pentru mine sã particip la seminarul din 
Cluj-Napoca. Trebuie sã spun cã am încredere în faptul cã România 
îºi va recâºtiga gloria trecutului! Vã mulþumesc încã o datã pentru 
ospitalitate ºi primirea caldã; seminarul a fost un succes ºi sper în 
continuitatea contactelor noastre. În luna octombrie a acestui an, 
preºedintele Estoniei va vizita România ºi cu siguranþã toþi estonienii 
vor învãþa mai multe despre aceastã þarã.

Vã mulþumesc!”
Prof. dr. MART RAUDSAR, Tartu University, Estonia

Cluj-Napoca 19 oct. 2003 
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“31 ianuarie 2006
Am sã þin minte multã vreme (probabil pânã la sfârºitul vieþii) 

vizita mea de douã zile la Cluj, proiectatã ºi organizatã într-un stil 
eficient ºi cu cãldurã sufleteascã de d-l Ilie Rad, personaj luminos al 
vieþii noastre culturale. În mod special întâlnirea cu studenþii de la 
Facultatea de Jurnalisticã a reprezentat o performanþã în materie de 
comunicare: între douã generaþii ºi între douã lumi diferite – aceea 
a literaturii ºi aceea a presei. 

Plec din Cluj pãtruns de respect faþã de stilul de viaþã de aici 
ºi cu sentimentul cã, dacã existã asemenea oameni (ca d-l Ilie Rad 
ºi colegii sãi), care cred în valoarea cuvântului, scris ºi rostit, în 
România nu e totul pierdut.”

 ALEX. ªTEFÃNESCU
Redactor-ºef, România literarã
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•  Lacrima Andreica, redactor, Săptămâna clujeană
• Andrei Aroneþ, redactor, Radio Cluj
•  Dana Berinde, realizator şi moderator al emisiunii „Frontal”, 

TVR Cluj
•  Paula Beudean, redactor, RFI
•  Ovidiu Blag, comentator sportiv la Radio Cluj, TVR 2 şi redactor 

la Evenimentul zilei, ediţia de Transilvania
•  Ileana Brate, doctorand, cadru didactic asociat
•  Letiţia Câmpan, redactor, Clujeanul şi Ziarul clujeanului
•  Octavian Coman, redactor, Europa FM Cluj-Napoca
•  Raluca Cormos, redactor, Antena1 Cluj
•  Horaþiu Criºan, ºeful de cabinet al senatorului Gh. Funar
•  Raluca Criºan, redactor, Ziarul Clujeanului
•  Horaţiu Damian, cadru didactic asociat la Catedra de Jurnalism
•  Raluca Damian, redactor, cotidianul Libertatea
•  Adrian Deoancã, redactor, Ziarul Clujeanului
•  Ioana Dohotaru, TVR Cluj
•  Romana Chiºu-Duºa, redactor, Bunã ziua, Ardeal!
•  Georgeta Gavriº, redactor, Radio Oradea
•  Dumitriţa Gliga, director la Flashdance (Reghin)
•  Alin Golban, redactor, departamentul de investigatie, Ziua de 

Cluj
•  Sebastian Hetea, redactor, Alfa TV
•  Ioan Hotea, reporter, Antena 1 Cluj

XVII. AbsolvenţiXVII. Absolvenţi
cu care ne mândrimcu care ne mândrim
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•  Mara Irimia, prezentatoare de ºtiri, Realitatea TV Bucureºti
•  Cristina Johns, reporter, Alpha TV Cluj
•  Andreea Leonid, redactor, Radio Cluj
•  Mihai Lisei, doctorand, cadru didactic asociat
•   Andreea Mogoº, asistent, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 

Administrative, Secþia Jurnalism
•  Mihaela Mureºan, asistent, Fac. de Stiinþe Politice ºi Admi-

nistrative, Secþia Jurnalism
•  Camelia Nistor, redactor, RFI
•   Cristina Nistor, asistent, Fac. de Stiinþe Politice ºi Administrative, 

Secþia Jurnalism
•  Maria Orban, purtãtor de cuvânt, Ministerul Educaþiei ºi 

Cercetãrii
•  Ioana Oros, redactor, Monitorul de Cluj
•  Călin Poenaru, redactor-şef, Ziua de Cluj
•  Vasile Racoviţan, redactor, Ziarul clujeanului şi Clujeanul
•  Innes Radu, redactor, Bunã ziua, Ardeal!
•  Claudia Romitan, redactor, Ziua de Cluj
•  Ciprian Rus, redactor-ºef, Monitorul de Cluj
•  Codruţa Simina, redactor, Ziarul clujeanului şi Clujeanul
•  Bogdan Stanciu, editor, Evenimentul zilei, ediţia de 

Transilvania
•  Cristina ªimonfi, redactor, Radio Cluj
•  Claudia Talaºman, doctorand, cadru didactic asociat
•  Ionuţ Tănase, cadru didactic asociat al Catedrei de Jurnalism
•  Cristian Todea, redactor, CD Radio
•  Daniel Tomoni, consilier pe probleme de mass-media, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti
•  Carmen Valica, redactor-ºef, Radio Mix
•  Lia Valendorfean, redactor, România liberã
•  Andreea Vilcovschi, redactor, Adevãrul de Cluj 
•  Alina Vingan, redactor, Radio Cluj
•   Nicolae Urs, asistent de sistem, Facultatea de ªtiinþe Politice, 

Ad mi nistrative ºi ale Comunicãrii.
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Licenþa reprezintã examenul de maturitate al oricãrui absolvent de 
facultate. Examenul de licenþã are douã componente: o examinare 
din câteva discipline studiate în facultate ºi susþinerea lucrãrii 
propriu-zise. Pentru sesiunea din iunie 2006, studenþii vor da 
examen din urmãtoarele discipline: Genuri jurnalistice ºi Stilisticã 
ºi mass-media (discipline obligatorii). De asemenea, vor alege încã 
o disciplinã, din disciplinele aferente celor douã modu le urmate 
(PR ºi publicitate, respectiv Mass-media). 

Precizãri privind examenul de licenþã 
Sesiunea iunie 2006

Având în vedere necesitatea ca lucrãrile de licenþã sã fie citite în 
prealabil de toþi membrii comisiei, þinând cont ºi de numãrul mare 
al studen þilor înscriºi la examenul de licenþã din sesiunea iunie 
2006, Catedra de Jurnalism a hotãrât, în ºedinþa din 4 aprilie 2006, ca 
termenul limi tã de depunere a lucrãrilor de diplomã la secretariatul 
facultãþii sã fie cel stabilit anterior, respectiv12 iunie 2006, urmând 
ca depunerea dosarului cu actele aferente sã se facã în perioada 
stabilitã pentru înscriere: 12-23 iunie 2006. 

La predarea lucãrii, va fi obligatorie prezentarea referatului 
îndrumãtorului ºtiinþific al lucrãrii, cu nota propusã. Candidaþii 
nu se vor putea înscrie fãrã acest referat.

XVIII. Examenul de licenţăXVIII. Examenul de licenţă
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La depunerea lucrãrii, candidatul va da o declaraþie pe propria 
rãspundere, privind originalitatea lucrãrii, plagiatul atrãgând dupã 
sine elimi narea candidatului din concurs.

Linia de studii în limba românã
LICENÞÃ 2006

Bibliografia pentru examenul Genuri jurnalistice
(ANDREEA MOGOª)

1.  Randall, David, Jurnalistul universal, Polirom, Iaºi, 1998 (doar 
secþiunile menþionate mai jos):

– Valoarea de informare  p. 37-45
– Interviul  p. 64-83
– Sursele  p. 84-102
– Intro-urile  p. 165-178
– Construcþia ºi descrierea  p. 179-193

2.  Coman, Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Polirom, Iaºi, 1997 
(volumul I) (doar secþiunile menþionate mai jos):

– Valoarea de informaþie p. 23-26
– Sursele  p. 28-35
– Reportajul (Luminiþa Roºca) p. 54-67
– Interviul (Marcel Tolcea) p. 69-94
– Reguli de redactare pentru audio-vizual  p. 107-114
– ªtirea de televiziune p. 114-129 
– Interviul radio (Irene Joanescu) p. 167-180

3. Coman. Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Polirom, Iaºi, 1999 
(volumul II) (doar secþiunile menþionate mai jos):

– Reportajul (Luminiþa Roºca) p. 75-106
– Ancheta (Sorin Preda) p. 119-138
– Portretul p. 159-168
– Interviul de televiziune (Lucian Ionicã) p. 193-215
– Reportajul de televiziune (Mãdãlina Ghiþulescu)  p. 217-239

De asemenea, materia tratatã la cursul de Genuri jurnalistice în 
semestrul I, 2003/2004, este consideratã subiect de licenþã.
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Bibliografia pentru disciplina Stilisticã ºi mass-media
(ILIE RAD)

*** Limba românã corectã. Probleme de ortografie, gramaticã, lexic, 
Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1973.

Academia Românã. Institutul de Lingvisticã „Iorgu Iordan – Al. 
Rosetti”, Dicþionarul ortografic, ortoepic ºi morfologic al limbii 
române. Ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureºti, 2005. 

Coman, Mihai (coordonator), Manual de jurnalism. Tehnici 
fundamentale de redactare, vol. II, Editura Polirom, Iaºi, 1999.

Graur, Al., „Capcanele” limbii române, Editura ªtiinþificã ºi 
Enciclopedicã, Bucureºti, 1976. 

Gruiþã, G., Gramaticã normativã. 77 de întrebãri / 77 de rãspunsuri. 
Ediþia a II-a, Editura Polirom, Iaºi, 1999.

Hristea, Theodor, Limba românã. Teste rezolvate, texte de analizat 
ºi un glosar de neologisme, Editura Petrion, Bucureºti, 1998.

Irimia, Dumitru, Introducere în stilisticã, Editura Polirom, Iaºi, 1999.
Mihãescu, N., Aspecte ale limbii române contemporane, Editura 

Albatros, Bucureºti, 1984.
Niþulescu, Cristian, Lexicon al greºelilor de limbã românã. Foneticã, 

lexic, or to grafie, ortoepie, gramaticã, punctuaþie, stilisticã, 
Editura Junior, Bucureºti, f. a.

Petraº, Irina, Mic îndreptar de scriere corectã, Editura Paralela 45, 
Piteºti, 2004.

Rad, Ilie, Stilisticã ºi mass-media. Aspecte ale experienþei jurnalistice. 
Prefaþã de prof. univ. dr. G. Gruiþã, Editura Excelsior, Cluj-
Napoca, 1999.

Rãdulescu, Ilie-ªtefan, Sã vorbim ºi sã scriem corect. Erori frecvente 
în limbajul cotidian, Editura Niculescu, Bucureºti, 1994.

Romalo, Valeria Guþu, Corectitudine ºi greºealã. (Limba românã de 
azi), Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1972.

Szabo Lucian-Vasile, Libertate ºi comunicare în lumea presei. 
Principii, norme, regului. Limbajul mass-media, Editura 
Amarcord, Timiºoara, 1999.

ªerban, Vasile, Exprimarea corectã în jurnalisticã, Editura Augusta, 
Timiºoara, 1996.
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Comunicare publicitarã (DELIA CRISTINA BALABAN)

1.  Definiþiile publicitãþii
2.  Mixul comunicaþional
3.  Poziþionarea
4.  Noþiunea de imagine
5.  Creativitate ºi concepþie publicitarã
6.  Planul ºi programul media
7.   Publicitatea BTL: sponsorizare, product placement, promo-

varea vân zãrilor, marketingul direct.

Bibliografie obligatorie:
Delia Cristina Balaban, Comunicare publicitarã, Editura Accent, 

Cluj-Napoca, 2005.
Dâncu, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolicã, Editura Dacia, 

Cluj-Napoca, 1998.
Petrescu, Dacinia Crina, Creativitate ºi investigare în publicitate, 

Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 2002. 
Russel, Thomas, Lane, Ronald, Manual de publicitate, Editura Teora, 

Bu cu reºti, 2002.

Bibliografia pentru examenul Jurnalism radio (CRISTINA NISTOR)

Haas, Michael H., Uwe Frigge, Gert Zimmer, Radio management. 
Manualul jurnalistului de radio, Editura Polirom, Iaºi, 2001.

Joanescu, Irene, Radioul modern. Tratarea informaþiei ºi principalele 
genuri informative, Editura All, Bucureºti, 1999. 

Mencher, Melvin, News Reporting and Writing, sixth edition, Brown 
& Benchmark Publishers, Iowa, 1997.

Bakenhus, Norbert, Radioul local. Ghid practice pentru jurnaliºti, 
Editura Polirom, Iaºi, 1998.

Bertrand, Claude-Jean, O introducere în presa scrisã ºi vorbitã. 
Traducere coordonatã de Mirela Lazãr, Editura Polirom, Iaºi, 2001.

Grosu Popescu, Eugenia, Jurnalism radio. Specificul radiofonic, 
Editura Teora, Bucureºti, 1998.

Tcaciuc, Vasile, Jurnalism radio, Editura Tritonic, Bucureºti, 2003.
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Subiecte propuse pentru lucrãrile de diplomã 

Conf. univ. dr. ELENA ABRUDAN

1.  Exigenþele jurnalismului cultural.
2.  Rolul publicitãþii în jurnalismul specializat.
3.  Jurnalismul economic ºi financiar.
4.  Jurnalismul tehnic ºi ºtiinþific de popularizare.
5.  Presa de opinie ºi etica jurnalisticã.
6.  Jurnalismul ca retoricã.
7.  Geografie simbolicã în discursul jurnalistic contemporan.
8.  Comunicarea oralã/ Comunicarea scrisã.
9.  Comunicarea vizualã.
10. Comunicarea simbolica. Tipuri de discurs.
11. Repertoriul arhetipal al publicitãþii.
12. Limbajul trupului.
13. Comunicarea nonverbalã în spaþiul public.
14. Elemente de eticã jurnalisticã.

Conf. univ. dr. RUXANDRA CESEREANU

1.  Analiza discursului politic în România postcomunistã
2.  Expresii ale violenþei în mass-media din România postco-

munistã
3.  Criza limbajului în mass-media din România postcomu-nistã
4.  Violenþa pe Internet (studiu de caz)
5.  Manipularea în campaniile electorale din România (studiu de 

caz)
6.  Limitele libertãþii presei. Chestiunea cenzurii în mass-media
7.   Marginalii ºi lumea lor: copiii strãzii, homeless, cerºetori (studiu 

de caz)
8.  Femei în infernul concentraþionar (studiu de caz)
9.  Soluþii de rezistenþã în infernul concentraþionar
10. Opozanþi ºi dizidenþi în timpul regimului Ceauºescu (studiu de 

caz)
11. Fenomenul Piteºti: studiu de caz asupra torturii politice în 

România comunistã
12. Basarabia în Gulag: studiu de caz
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Conf. univ. dr. ION MAXIM DANCIU

1.  Presa medicalã clujeanã
2.   Propagandã ºi culturã jurnalisticã în România sub comunism 

(studiu de caz: Presa noastrã)
3.  Publicaþii româneºti de culturã cinematograficã (studiu de caz: 

Cinema)
4.  Publicaþii româneºti de artã plasticã (artã fotograficã)
5.  Secolul 20 – o publicaþie culturalã de excepþie
6.  Revista Fundaþiilor Regale – o publicaþie de prestigiu
7.  O publicaþie de politicã externã: Lumea
8.  Discursul anticomunist în presa româneascã de tranziþie
9.  Plai cu boi
10. Echinox – revistã studenþeascã de culturã
11. Instituþii de presã clujene. 

Prof. univ. dr. ILIE RAD

1.   Primul birou de presã din spaþiul jurnalistic transilvan, înfiinþat 
la Cluj, în 1894. Istoric, funcþionare, personal angajat, relaþiile 
cu presa strãinã etc. 

2.   Lucrãrile publicistice ale lui Ion Jalea. Ediþie ºi prefaþã.
3. O viaþã pentru o idee: V. Fanache. Biobibliografie.
4.   Scrierile din tinereþe ale lui Liviu Rusu (reportaje, note de drum, 

în semnãri pe marginea cãrþilor etc.). Ediþie ºi prefaþã.
5.  Începuturile jurnalistice ale Cellei Serghi. Ediþie ºi prefaþã.
6.  Ziaristica lui Edgar Papu, dupã 1990.
7.   Aspecte ale cenzurii comuniste la Cluj. Studii de arhivã, interviuri 

cu foºti cenzori etc.
8.   Scrisori de la Constantin Noica, publicate în presã. Ediþie ºi 

studiu introductiv.
9.  Publicistica lui Radu Gyr ºi Nichifor Crainic, de la Glasul patriei.
10. Reviste ºcolare în Municipiul Cluj-Napoca. Importanþa lor pentru 

istoria literarã. 
11. Monografia unui mare jurnalist român: Marius Mircu.
12. Învãþãmântul jurnalistic la Universitate. Opinii pro ºi contra. 

Antologie ºi studiu introductiv.
13. Imaginea turcului în presa româneascã.
14. Forme ale manipulãrii prin mass-media în România.
15. Interviurile Ninei Cassian. Ediþie, comentarii, studiu intro-

ductiv.
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De-a lungul celor aproape 15 ani de existenþã, membrii catedrei 
noastre au fost implicaþi în nenumãrate acþiuni (seminarii, conferinþe, 
simpozioane, lansãri de cãrþi etc.). Din pãcate, multe din aceste 
acþiuni au rãmas neconsemnate. Când am inþiat revista Reporter, 
unul din obiective era ºi acela ca în revistã sã fie consemnate 
principalele activitãþi ºi iniþiative ale catedrei. Din pãcate, nu toþi 
colegii au consemnat în presã sau în altã parte acþiunile la care au 
participat. De aceea, în aceastã rubricã sunt înregistrate mai ales 
acþiunile la care am participat eu, ceea ce nu înseamnã cã alþi co legi 
nu au fost la fel de activi. Sper ca lucrarea de faþã sã fie pentru toþi 
ºi un imbold de a consemna implicarea tuturor membrilor catedrei 
în diverse activitãþi.

La sfârºitul multor ºtiri sau articole, am indicat ºi locul unde 
s-a publicat materialul respectiv. La preluarea lor în volum, am 
fãcut corectãri mi nime, dictate de noul context în care apar aceste 
materiale.

„Limba dulce şi-nţeleaptă...”„Limba dulce şi-nţeleaptă...”

Sub acest generic, Catedra de Jurnalisticã a Facultãþii de ªtiinþe 
Politice ºi Administrative din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” a 
organizat luni, 6 noiembrie 1995, o întâlnire a studenþilor jurnaliºti 

XIX. Cronica DepartamentuluiXIX. Cronica Departamentului
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din anul I, cu doamna prof. univ. dr. Elena Dragoº, cadru didactic la 
Facultatea de Litere din Cluj-Napoca, autoarea volumului Elemente 
de sintaxã istoricã româneascã (Editura Didacticã ºi Pedagogicã, R. A., 
Bucureºti, 1985). Dupã prezentarea cãrþii, fãcutã de studenta Ofelia 
Stânean, a urmat un fertil dialog cu invitata, unde s-a relevat modul 
în care cunoºtinþele de gramaticã istoricã pot contribui la înþelegerea 
ºi explicarea unor aspecte ale limbii române contemporane. Acþiunea 
se înscrie într-un ansamblu de întâlniri ale viitorilor jurnaliºti cu 
diverse personalitãþi ale artei, ºtiinþei ºi culturii clujene.

Viitorul începe mâine!Viitorul începe mâine!

Sub acest incitant generic, la Liceul Teoretic „Emil Racoviþã” din 
Cluj-Napoca a avut loc, luni, 13 noiembrie 1995, în cadrul acþiunii 
de orien tare ºcolarã ºi profesionalã, organizatã periodic la acest 
liceu, o prezentare a Departamentului de Jurnalisticã al Facultãþii 
de ªtiinþe Politice ºi Ad mi nis trative din Cluj-Napoca. Au participat 
lect. univ. Tudor Vlad, ºeful catedrei de jurnalisticã, ºi lect. univ. Ilie 
Rad, secretarul ºtiinþific al facultãþii, care au vorbit elevilor despre 
profesia de ziarist, despre rolul presei într-o societate democraticã. 
Au participat la întâlnire elevii claselor a XI-a A, a XI-a C, a XII-a 
A ºi a XII-a B, îndrumaþi de doamnele profesoare Maria Riþiu ºi 
Adriana Pop.

Un austriac la Cluj-NapocaUn austriac la Cluj-Napoca

La invitaþia Departamentului de Jurnalisticã ºi a redacþiei revistei 
Excelsior, dr. Joachim Storfa, consilier la Consiliul de Miniºtri al 
Republicii Austria ºi cadru didactic la Institutul de Romanisticã 
al Universitãþii din Viena, a efectuat, în perioada 26-30 noiembrie 
1995, o vizitã de documentare în municipiul nostru.

Cu acest prilej, oaspetele (autor al unei valoroase teze de 
doctorat despre publicistica lui Eminescu, în curs de apariþie la 
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Editura ªtiinþificã din Austria) a þinut douã conferinþe în faþa 
studenþilor: Scrierile politice ale lui Eminescu (la Facultatea de 
Litere, în organizarea Cercului de criticã ºi istorie litera rã „Ioana 
Em. Petrescu”, condus de lect. univ. Ioana Bot), ºi Conceptele de 
stat ºi naþiune în publicistica eminescianã (la Departamentul de 
Jurnalisticã). De asemenea, invitatul a avut o întâlnire cu unele 
cadre didactice de la ªcoala „Eugen A. Pora” din Cluj-Napoca, unde 
a prezentat expunerea Aspecte ale învãþãmântului austriac. 

„Studenta” printre studenţi„Studenta” printre studenţi

Studenþii anului III, de la Secþia de Jurnalisticã din cadrul Facultãþii 
de ªtiinþe Politice ºi Administrative, au participat, în data de 11 
ianuarie 1996, în cadrul seminarului de „Stiluri de ºcoli de presã”, 
la o dezbatere extrem de interesantã a romanului Studenta, la care 
a participat ºi autorul romanului, scriitorul Teodor Tanco. De la 
modul în care a fost scris romanul, discuþia a alunecat, inevitabil, 
spre lumea fascinantã a profesiei de ziarist. Între studenþii care au 
participat la discuþii îi amintim pe: Arieta Voivod, Andrea Tobias, 
Claudia Nistor, Gabriel Muntean ºi Ionuþ Husti.

Comunicare interumană perfectăComunicare interumană perfectă

Departamentul de Jurnalisticã al Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi 
Adminitrative, în colaborare cu Societatea Românã de Boli Geneto-
Umane, a organizat, vineri, 8 martie 1996, în cadrul Zilelor Medicale 
Transilvane, desfãºurate în acest an sub egida Comunitãþii Europene, 
conferinþa Comunicarea interumanã perfectã, susþinutã de prof. 
univ. dr. David Block din Olanda. Conferinþa a avut loc la Clubul 
Casei Universitarilor.

(Cronica Departamentului, în Reporter, anul I, nr.1, 1999, pag. 117)
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Aşa vă place gramatica?Aşa vă place gramatica?

Continuând seria întâlnirilor cu specialiºti ºi 
cadre didactice de la alte fa cultãþi ºi universitãþi 
(anterior au avut loc discuþii cu prof. univ. 
dr. Elena Dragoº, de la Facultatea de Litere 
din Cluj-Napoca, ºi cu dr. Joachim Storfa, 
de la Institutul de Romanisticã din Viena), 
în vederea stabilirii unor proiecte ºtiinþifice 
comune ºi a realizãrii unui real schimb de 
experienþã, Departamentul de Jurnalisticã de la 
Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative 
din Cluj-Napoca a organizat vineri, 15 martie 1996 o întâlnire cu prof. 
univ. dr. Gligor Gruiþã, ºeful Catedrei de limba românã ºi lingvisticã 
generalã de la Facultatea de Litere din Cluj-Napoca.

Apreciat în lumea specialiºtilor ca o autoritate de necontestat, 
datoritã cãrþilor ºi studiilor publicate pânã în prezent (între care 
amintim Acordul în limba românã, 1981; Gramaticã normativã. 77 
de întrebãri / 77 de rãspunsuri, 1995), profesorul Gruiþã le-a vorbit 
viitorilor jurnaliºti despre imensa responsabilitate a ziaristului faþã de 
cuvântul scris, care trebuie sã exprime adevãrul ºi sã fie corect utilizat 
din punct de vedere gramatical. Au fost relevate apoi câteva tendinþe 
(lexicale, morfologice ºi sintactice) ale limbii române contemporane, 
atrãgându-se atenþia asupra procesul de “þigãnire” a limbii noastre, ca 
urmare a prefacerilor care au avut loc în România post decembristã. 
S-a stabilit, cu acest prilej, modalitatea de elaborare a unui manual 
de limba românã contemporanã pentru ziariºti, la a cãrei realizare sã 
contribuie cadre didactice de la cele douã facultãþi.

Horia-Roman Patapievici la Cluj-NapocaHoria-Roman Patapievici la Cluj-Napoca

În perioada 28-30 martie 1996 s-a aflat în municipiul nostru 
cunoscutul eseist Horea-Roman Patapievici (Bucureºti), autorul 
volumelor Cerul vãzut prin lentilã ºi Zbor în bãtaia sãgeþii, cãrþi 
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despre care Gabriel Liiceanu ºi Andrei Pleºu 
au afirmat ca reprezintã “evenimentul literar 
al anului 1995”. Oaspetele a fost invitatul 
Departamentul de Jurnalisticã al Facultãþii 
de ªtiinþe Politice ºi Administrative din Cluj-
Napoca. Vineri, 29 martie, H.-R. Patapievici a 
avut o întâlnire cu studenþii de la Jurnalisticã, 
dupã care a fost primit de IPS Bartolomeu 
Valeriu Anania, Arhi epis cop al Arhiepiscopiei 
Vadului, Feleacului ºi Clujului, ºi de prof. univ. dr. Vasile Boari, 
decanul Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative din Cluj-
Napoca.

Tot vineri, la ora 18, în sala mica a Casei Universitarilor, H.-R. 
Patapievici a susþinut conferinþa Cazul Galilei, revizitat.

Întâlnirea a inaugurat ciclul de conferinþe Mãrturii pentru mileniul 
III, acþiune iniþiatã de Secþia de Jurnalisticã a Facultãþii de ªtiinþe 
Politice ºi Administrative, la care vor fi invitate cele mai cunoscute 
personalitãþi ale vieþii noastre politice ºi culturale, indiferent de 
apartenenþã politicã, socialã, etnicã sau religioasã.

Sprijin pentru jurnaliştiSprijin pentru jurnalişti

În zilele de 8-9 martie1996 a avut loc, la Sibiu, în organizarea 
Fundaþiei Soros pentru o Societate Deschisã, un simpozion consacrat 
jurnalismului românesc, la care au participat factori de decizie de 
la toate facultãþile cu profil jurnalistic din România: Prof . univ. 
dr. Paul Milcãu, rector, ºi conf. univ. dr. Petru Ilieºiu, decan, 
ªcoala Superioarã de Jurnalisticã (Bucureºti), prof. univ. dr. Mihai 
Coman, decanul Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii 
(Bucureºti), prof. univ.dr. Alexandru Grad ºi lect. univ. Rodica 
Pascu, de la secþia de Jurnalisticã a Facultãþii de Litere, Istorie ºi 
Drept din cadrul Universitãþii “Lucian Blaga” (Sibiu), conf. univ. dr. 
Horea Murgu, Secþia de Multimedia a Facultãþii de Film (Bucureºti), 
conf. univ. dr. Victor Viºinescu, prodecan, Facultatea de Jurnalisticã 
a Universitãþii “Hyperion” (Bucureºti), lect. univ. Brînduºa Armanca, 
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Secþia de Jurnalisticã a Universitãþii de Vest (Timiºoara), lect. 
univ. Nicolae Frigioiu, Facultatea de Comunicare Socialã ºi Relaþii 
Publice (Bucureºti), lect. univ. Adrian Dinu Rachieru, Facultatea de 
Jurnalisticã a Institutului de Studii ºi Educaþie Permanentã “Tibiscus” 
(Timiºoara), lect. univ. Marcel Tolcea, prodecanul Facultãþii de 
Jurnalisticã a Universitãþii “Banatul” (Timiºoara), precum ºi lect. 
univ. dr. Ilie Rad, reprezentând, în calitate de secretar ºtiinþific, 
Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative din Cluj-Napoca. 
Din partea Fundaþiei Soros au fost prezenþi prof. Cristina Guseth 
ºi ing. Janos Bendea, coordonatori de programe media ai fundaþiei, 
de la Filialele Bucureºti, respectiv Cluj-Napoca. Au mai participat: 
prof. Iolanda Stãniloiu, directorul Centrului pentru Jurnalism 
Independent din Bucureºti, precum ºi Charles Fletcham ºi Mike 
Orinsby, specialiºti în radio ºi TV ai ºcolii BBC de jurnalism.

De-a lungul celor douã zile de dezbateri, s-au discutat probleme 
de maxim interes pentru prezentul ºi viitorul facultãþilor cu profil 
jurnalistic din România: rolul facultãþilor de jurnalism în etapa 
de tranziþie, ameliorarea programei de învãþãmânt, optimizarea 
examenului de admitere, în condiþiile în care jurnalistica este tot 
mai mult perceputã ca o profesiune aflatã la graniþa dintre ºtiinþã ºi 
artã, redactarea revistelor editate de studenþii jurnaliºti, definitivarea 
programului de traducere a unor manuale de jurnalism (zece titluri 
în prima etapã), crearea unei arhive video comune pentru ºcolile de 
jurnalisticã, posibilitate elaborãrii unor manuale pentru studenþii 
jurnaliºti, organizarea unui concurs anual de creaþie jurnalisticã etc. 
Alte discuþii au scos în evidenþã faptul cã facultãþile de jurnalisticã 
îþi consolideazã prestigiul în mediul universitar, atât prin calitatea 
pregãtirii studenþilor, cât ºi prin prestaþia didacticã a corpului 
profesoral. De altfel, trebuie spus cã multe dintre cadrele didactice 
care predau la aceste facultãþi s-au afirmat în diverse domenii ale 
literaturii (poezie, prozã, publicisticã, criticã ºi istorie literarã), 
încât întâlnirea de la Sibiu a fost o autenticã întâlnire între scriitori 
consacraþi: Paul Miclãu (Le signe lingvistique, 1970; Semiotica 
lingvisticã, 1977; Punte între text, 1985; Comoara, roman, 1989); 
Adrian Dinu Rachieru (Orizontul lecturii, 1983; Vocaþia sintezei, 
1985; Pe urmele lui Liviu Rebreanu, 1986; Cele douã Românii?, 1993; 
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Scriitorul ºi umbra. Eseu despre creaþia lui Sorin Titel, 1995), Marcel 
Tolcea (Ochiul inimii, versuri, 1988).

Personal am propus ºi susþinut, cu tenacitate... ardeleneascã, 
include rea obligatorie în programa tuturor facultãþilor de jurnalisticã 
a unui curs de limbã românã contemporanã ºi tipãrirea, în regim 
de urgenþã, a unui manual adecvat, propunere care a fost unanim 
acceptatã de colegii mei. Sper cã, prin aceste mãsuri, ortografia, 
ortoepia, gramatica în general, sã nu mai constituie specialitatea 
exclusiv a profesorului de românã („Scrisul corect e pâinea 
profesorilor de limba românã”, scria Camil Petrescu în Patul lui 
Procust), ci ºi a jurnalistului.

Cu prilejul întâlnirii de la Sibiu a fost creatã Asociaþia Românã a 
For ma torilor de Jurnalism ºi Comunicare - Mediaform, cu urmãtoarea 
structurã: preºedinte - Mihai Coman (Bucureºti); vicepreºedinþi: 
Brînduºa Armanca (Timiºoara), Alexandru Grad (Sibiu) ºi Ilie Rad 
(Cluj-Napoca).

Întâlnire cu Mihai-ComanÎntâlnire cu Mihai-Coman

Urmând linia de colaborare cu alte instituþii 
de profil din þarã ºi din strãinãtate, imprimatã 
de conducerea Universitãþii „Babeº-Bolyai”, 
Departamentul de Jurnalisticã al Facultãþii de 
ªtiinþe Politice ºi Ad min istrative a organizat, 
vineri, 26 aprilie 1996, o întâlnire cu prof. 
univ.dr. Mihai Coman, decanul Facultãþii 
de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii a 
Universitãþii din Bucureºti.

Reamintim cititorilor cã Mihai Coman este autorul unor 
importante exegeze de mitologie româneascã (Izvoare mitice, 1980; 
Sora soarelui. Schiþe pentru o fres cã mitologicã, 1983; Mitos si epos. 
Studii asupra transformãrilor narative, 1985; Mitologie popularã 
româneascã, vol I; Vieþuitoarele pãmântului ºi ale apei, 1986, vol 
II; Vieþuitoarele vãzduhului,1988; Legende despre flori ºi pãsãri. 
Antologie de Ioan ªerb. Prefaþa ºi biografia de Mihai Coman, 1990, 
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precum ºi al apreciatei cãrþi de jurnalism - Din culisele celei de-a patra 
puteri, 1995). Domnul Mihai Coman este preºedintele Asociaþiei 
Formatorilor în Jurnalism ºi Comunicare (Mediaform) ºi membru 
în CNA (Consiliul Naþional al Audiovizualului).

Cartea de vizită a unei facultăţiCartea de vizită a unei facultăţi

În luna noiembrie 1996 a apãrut la Casa de Editurã ºi Tipografie 
Gloria din Cluj-Napoca, în excelente condiþii grafice (coperta ºi 
prezentarea artisticã aparþinând cunoscutei ºi rafinatei graficiene 
Maria Sârbu), broºura de prezentare a Facultãþii de ªtiinþe Politice, 
Administraþie Publicã ºi Jurnalisticã din Cluj-Napoca, încununând 
eforturile de mai multe luni ale De par ta men tu lui de Jurnalisticã.

Structuratã în 23 de capi-
tole, broºura prezintã, după 
articolul inaugural, A 16-a 
facultate!, istoricul celor 3 
secþii, „fiºele” de dicþionar ale 
tutu ror profesorilor titulari 
ai facultãþii, lista cadrelor 
didactice asociate, instituþiile 
de unde provin, disciplinele 
predate. Un capitol important se 
referã la colaborarea facultãþii 
cu instituþii de profil din þarã 
ºi din strãinãtate, insistându-
se pe antrenarea fa cultãþii ºi a 
secþiilor în programul american 
Social Science Curriculum 
Developement Project, ca ºi 
în câteva progra me europene. 
O atenþie specialã se acordã apoi proiectelor de cercetare, mai ales 
acelora în care sunt antrenaþi ºi studenþii.

Un alt capitol – de fapt, o excelentã bazã de date – include 
activitatea ºtiinþificã a cadrelor didactice (volume proprii sau 
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colective apãrute în þa rã; volume proprii sau colective apãrute 
în strãinãtate; participarea la conferinþe ºi sesiuni de comunicãri 
ºtiinþifice, din perioada 1 ian. 1995-30 iun. 1996; studiile, articolele 
ºi eseurile publicate în reviste de specialitate sau publicaþii de 
culturã româneºti ºi strãine). Foarte interesantã este programa de 
învãþãmânt (curriculum-ul), compatibilizatã cu programul unor 
facultãþi europene ºi americane de profil. Alte capitole ale broºurii 
se re fe rã la acþiunile ºi iniþiativele facultãþii ºi ale departamentelor, 
la activitatea biroului de presã al facultãþii, a Societãþii studenþeºti 
de ºtiinþe politice. Într-o formã sinteticã se prezintã, apoi, obiectivele 
Centrului de analizã politicã ºi prognozã geopoliticã, ale Oficiului 
de plasare a studenþilor. Viitorii absolvenþi gãsesc informaþii despre 
diplomele, certificatele ºi atestatele eliberate de facultate, iar cei 
din anul I iau cunoºtinþã cu drepturile ºi obligaþiile pe care le au, 
gãsind aici date sintetice despre 11 biblioteci din Cluj-Napoca, la 
care pot avea acces.

Broºura urmeazã sã fie tradusã în limbile francezã, englezã, 
germanã, italianã, spaniolã ºi maghiarã, pentru a fi trimisã unor 
facultãþi ºi instituþii partenere din Europa ºi SUA, contribuind astfel 
la impunerea tinerei noastre facultãþi pe plan naþional ºi internaþional. 
Pe coperta a IV-a se reproduce finalul celebrei cãrþi a lui D.D. Roºca, 
Existenþa tragicã, text pe care pictorul Nicolae Tonitza îl recita ca 
pe un poem ºi care meritã adus în atenþia cititorilor: ”ªi-n acest iad 
al diavolului, undeva, într-un colþ abia vizibil, atât de neînsemnat 
este, o fiinþã ciudatã numitã om a descoperit gândirea, fantezia ºi 
bunãtatea! Virtuþi fragile, cu rãdãcini înfipte-n concret ºi-n palpabil, 
dar cu doruri – ºi uneori cu puteri – sã facã lege forþelor întunericului 
ºi sã omoare întâmplarea insolentã ºi stupidã.

Poate fantomã trecãtoare într-un haos ostil ºi în tot cazul 
indiferent, omul a inventat înþelepciunea. ªi de atunci, încãrcat 
de visuri grave, luptã sã coboare cu trãinicie împãrãþia cerurilor pe 
muºuroiul unde soarele lui Dumnezeu rãsare peste cei buni ºi peste 
cei rãi ºi unde plouã peste cei drepþi ºi peste cei nedrepþi”.

În final, poate cã n-ar fi lipsit de interes sã reproducem, din 
broºurã, câteva cuvinte (care figureazã ca moto, cuvinte extrase 
din pledoaria unui scrii tor român, condamnat, în 1945, pentru 



Cronica Departamentului 233

convingerile sale politice), despre a cãror semnificaþie cititorii („mai 
inteligenþi ca noi”, cum ar spune cei de la Academia Caþavencu) îºi 
dau imediat seama: „Cum o sã mã convingeþi cã ideile voastre sunt 
bune, când mã faceþi sã sufãr atât de mult pentru ideile mele?” 

Alianţa Universităţilor pentru DemocraţieAlianţa Universităţilor pentru Democraţie

În zilele de 2-8 nov. 1996, o delegaþie a 
Universitãþii “Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca a 
participat la cea de-a ºaptea conferinþã anualã 
a Alianþei Universitãþilor pentru Democraþie 
(AUDEM), care a avut loc la Praga. Din 
delegaþie (condusã de prof. univ. dr. Dan C. 
Stegãroiu, ºeful Catedrei de Administraþie 
publicã ºi managementul resurselor umane de 
la Facultatea de ªtiinþe Politice, Administraþie Publicã ºi Jurnalisticã) 
au mai fãcut parte: conf. univ. dr. Bazil Pârv, de la Facultatea de 
Matematicã ºi Informaticã (un membru foarte activ al delegaþiei, care, 
folosind reþeaua mondiala de calculatoare – INTERNET –, ne-a þinut 
în permanentã legãturã cu þara ºi familiile noastre. Graþie domniei sale 
am aflat, cu prioritate, rezultatele parþiale ale alegerilor din România, 
informaþii privind victoria lui Bill Clinton în alegeri, operaþia reuºitã 
asupra inimii lui Boris Elþîn etc.), asist. univ. Ciprian Raul Tripon, 
preparator Cãlin Hinþea, precum şi lect.univ. dr. Ilie Rad.

AUDEM este un consorþiu de instituþii de învãþãmant superior, care 
îºi asumã rolul educãrii prin promovarea instituþiilor democratice, 
a dezvoltãrii economice (incluzând transferul de tehnologii), 
încurajând luarea deciziilor, descentralizarea etc. Alianþa a fost 
fondatã în 1990, reunind, iniþial, instituþii de învãþãmânt superior 
din Europa Centralã ºi de Est. În 1993, aceasta ºi-a deschis porþile ºi 
pentru universitãþile din Europa de Vest, Belarus, Georgia ºi Ucraina. 
O dovadã a prestigiului tot mai mare a acestei alianþe este ºi faptul 
cã, la ora actualã, AUDEM numãrã, în rândul membrilor ei, 103 
instituþii de învãþãmânt superior din 16 þãri (75 din CCE, iar 27 din 
SUA ºi Marea Britanie). Conform statutului, Alianþa are membri 
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plini, membri asociaþi, membri susþinãtori, membri individuali ºi 
membri de onoare. Alianþa îºi desfãºoarã conferinþele anual. Pânã 
în prezent, acestea au avut loc în urmãtoarele localitãþi: Budapesta 
(1990), Bratislava (1991), Cracovia (1992), Budapesta (1993), Praga 
(1994), Budapesta (1995), Praga (1996), a opta fiind programatã 
la Varºovia (2-5 nov. 1997). Toate lucrãrile la conferinþele anuale 
sunt publicate în volume (exclusiv în limba englezã). De asemenea, 
AUDEM editeazã ºi revista Aliance News. 

Universitatea “Babeº-Bolyai” este membru fondator (1992) al 
AUDEM, graþie iniþiativei ºi receptivitãþii dovedite de domnul 
acad. Ionel Haiduc, atunci rector al Universitãþii. La ora actualã, 
zece instituþii de învãþãmânt superior din România fac parte din 
AUDEM: Academia de Studii Economice Bucureºti, Universitatea 
Tehnicã din Cluj-Napoca, Institultul Politehnic din Timiºoara, 
Universitatea “ªtefan cel Mare” din Suceava ºi, desigur, Uni ver si-
tatea “Babeº-Bolyai”. Preºedintele comitetului executiv al alianþei 
este prof. univ. dr. David. A. Hake, de la Universitatea Tennessee 
(SUA), avându-i ca vicepreºedinþi pe Ryszard Pohorecki, profesor 
la Universitatea Tehnicã din Varºovia, ºi pe L. Evans Roth, de la 
Universitatea Tennessee, trezorier fiind Kay L. Dea (Universitatea 
Utah, SUA). Reprezentantul României în comitetul de conducere 
al AUDEM este prof. univ. dr. Dan C. Stegãroiu.

Revenind la cea de-a ºaptea conferinþã, la care s-au reunit peste 
200 de participanþi din 80 de instituþii de învãþãmânt superior, 
trebuie arãtat cã aceasta a fost deosebit de eficientã ºi impecabil 
organizatã (lucrãrile desfãºurându-se în elegantele amfiteatre ºi sãli 
de curs ale hotelului Kristal – fostul hotel al Partidului Comunist 
Cehoslovac, aflat acum în proprietatea Universitãþii Tehnice din 
Praga). Întâlnirile s-au desfãºurat în plen ºi secþiuni. Din Cluj-Napoca 
au prezentat comunicãri: prof. univ. dr. Vasile Iancu, prorector, prof. 
univ. dr. Ioan Adrian Viorel (Universitatea Tehnicã) ºi prof. univ. dr. 
Dan C. Stegãroiu (domnia sa prezidând ºi secþiunea 12 A, consacratã 
reformei programei de învãþãmânt superior). Pe lângã diversitatea 
temelor dezbãtute (valorile umane ºi democraþia, filosofia ºi educaþia 
în Europa postcomunistã, societatea postcomunistã; alternative 
economice ºi sociale; biblioteca viitorului; impactul tehnologic 
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asupra educaþiei etc.), conferinþa a inclus în programul ei: vizitarea 
unor obiective turistice din Praga, recepþii oficiale, un concert de 
muzicã clasicã etc. 

Europa şi şcolile româneşti de jurnalismEuropa şi şcolile româneşti de jurnalism

Sub acest generic, la Bucureºti a avut loc, în zilele de 12-13 septembrie 
1996, un seminar inclus în proiectul European Reporter, finanþat 
prin programul Phare al Uniunii Europene. De fapt, seminarul a 
încheiat un amplu program pentru jurnaliºtii români, iniþiat de 
cãtre Delegaþia Comisiei Europene în România, în colaborare cu 
Guvernul României ºi organizat de Talltree Consultancy (Olanda), 
împreunã cu organizaþii neguvernamentale româneºti, precum 
Centrul de Informare Europeanã ºi Centrul pentru Jurnalism In de-
pendent, ambele din Bucureºti. Într-o etapã anterioarã, în cadrul 
acestui program au fost selecþionaþi 60 de jurnaliºti din presa scrisã 
ºi audiovizualã din întreaga þarã, care au participat la un curs despre 
Uniunea Europeana, urmat de workshop-uri specializate. În mai 
1996, 12 dintre specialiºti au efectuat o vizitã de studiu la Bruxelles 
ºi Amsterdam.

Revenind la seminarul amintit, trebuie spus cã acesta a avut un 
program dens ºi variat, racordat la nevoile actuale ale jurnalismului 
românesc. Mo de ra torii dezbaterilor au fost doi excelenþi scriitori 
ºi jurnaliºti: prof. dr. Jan Werts (Olanda), jurnalist specializat în 
probleme europene ºi acreditat la UE, cadru didactic asociat la 
Academia de Jurnalism din Tilburg (Olanda), ºi prof. univ. dr. Mihai 
Coman, decanul Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii de 
la Universitatea din Bucureºti. Dar cei doi nu au fost doar simpli 
moderatori, ci ºi-au asumat ºi rolul unor conferenþiari avizaþi. Astfel, 
în prima zi, dr. Jan Werts a þinut expunerea Instituþiile europene: 
organizare, semnificaþii, mecanisme decizionale (în care a arãtat ºi 
etapele necesare în vederea asocierii unor þãri – inclusiv România 
– la UE), iar prof. dr. Mihai Coman a fãcut o amplã expunere privind 
rolul ªcolilor de jurnalism din România, insistând pe corelaþiile 
dintre jurnalismul românesc ºi cel european, ca ºi pe învãþãmântul 
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jurnalistic ºi procesul de modernizare a presei româneºti. În 
dezbaterile care au urmat, s-a subliniat necesitatea profesionalizãrii 
jurnaliºtilor, prin armonizarea programelor din facultãþile de 
jurnalism cu imperative practice imediate.

Seminarul a continuat cu expunerea dr. Werts, Premise ºi dileme 
pentru realizarea uniunii monetare europene, urmatã de cea a lui 
Mihai Coman, O privire asupra diverselor filosofii privind învãþãmântul 
jurnalistic ºi asupra diverselor tipuri de ºcoli de jurnalism din Europa. 
Foarte interesante au fost ºi intervenþiile Constanþei Chirilescu, 
director de programe la Centrul pentru Jurnalism Independent, 
care a relevat facilitãþile oferite jurnaliºtilor români ºi formatorilor 
în jurnalism de instituþia la care lucreazã, precum ºi ale altor doi 
invitaþi: Iulian Tãnase, coordonatorul programului Replica din 
cadrul Clubului Europa, ºi Laur Tãnãsescu, directorului Clubului 
Europa. 

În cadrul seminarului au intervenit în discuþii: conf. univ. 
dr. Victor Viºinescu, decanul Facultãþii de Ziaristicã din cadrul 
Universitãþii “Hyperion”, lect. univ. Brînduºa Armanca, de la 
Facultatea de Litere ºi Filosofie a Uni ver sitãþii de Vest, lect. univ. 
Adrian Dinu Rachieru, prodecanul Facultãþii de Jurnalisticã din 
cadrul Institutului de Studii ºi Educaþie Permanentã “Tibiscus”, lect. 
univ. Lucian Ionicã, de la Facultatea de Ziaristicã a Universitãþii 
“Banatul”, Mihaela Popovici, din partea Universitãþii “Al. I. Cuza” din 
Iaºi, precum ºi lect. univ. dr. Ilie Rad, reprezentând Departamentul 
de Jur nalisticã al Facultãþii de ªtiinþe Politice, Administraþie Publicã 
ºi Jurnalisticã din Cluj-Napoca.

N-aº putea încheia prezentele rânduri farã a sublinia contribuþia 
adusã în reuºita seminarului de cãtre Alexandru Ulmanu, managerul 
din România pentru European Reporter, Francisk Vasas, Cristina 
Hanganu ºi alþi cola boratori. Dacã ar fi sã gãsesc o formulã pentru 
a sintetiza concluziile acestui seminar, ea ar putea fi constituitã 
din urmãtoarele cuvinte tipãrite în tr-un manifest revoluþionar de 
la 1848: “Acela care ne-ar tãia limba din gurã ar fi mai puþin tiran 
decât acela care ne-ar opri a învãþa ºi a scrie, pentru a ne comunica 
ideile cu alþii.”
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Arcuşul şi vioaraArcuşul şi vioara

În zilele de 14-15 iun. 1996 am luat parte, împreunã cu prof. 
dr. Mircea Popa, cunoscutul critic ºi istoric literar, la invitaþia 
prietenului nostru comun, conf. univ. dr. Cseke Péter, de la 
Departementul de Jurnalisticã al Facultãþii de ªtiinþe Politice, 
Administraþie Publicã ºi Jurnalisticã din Cluj-Napoca, la “tabãra” 
(termenul aparþine organizatorilor) de la Arcuº (sau Arkos, conform 
dublei inscripþionãri), iniþiatã de Asociaþia Ziariºtilor Maghiari din 
România ºi desfãºuratã sub genericul: Rolul social al presei. Au 
fost prezenþi reprezentanþii unor importante publicaþii în limba 
maghiarã, redactori de la posturi radio ºi TV care emit ºi în limba 
lui Ady Endre, cadre didactice, cercetãtori, precum ºi redactori ai 
unor publicaþii în limba românã sau reprezentanþi ai unor minoritãþi 
din România. Au mai rãspuns invitaþiei domniºoara Cãtãlina Ani, 
din partea Consiliului pentru Minoritãþile Naþionale de pe lângã 
Guvernul României, ºi dr. Balazs Ada, ataºatul cultural al Re pub licii 
Ungare la Bucureºti.

Ca sã fiu sincer, eu am acceptat invitaþia în primul rând pentru 
a avea ocazia de a discuta cu colegii maghiari anumite aspecte ale 
eticii profesionale, ºtiut fiind faptul cã ºi jurnaliºtii pot contribui, 
prin relatãri subiective, trunchiate, uneori tendenþioase, la crearea 
unor tensiuni ºi controverse în relaþiile româno-maghiare.

Prima surprizã – plãcutã – mi-a oferit-o localitatea Arcuº, un 
sat cochet, cu drum asfaltat ºi gospodari tot unul ºi unul, situat la 
circa 5 km de ora ºul Sf. Gheorghe. Aici se aflã Centrul de Culturã 
Arcuº, instituþie aflatã în subordinea Direcþiei pentru Administrarea 
Centrelor de Culturã din cadrul Ministerului Culturii, direcþie care 
mai are în subordine încã 7 centre si mi lare: “George Apostu” (Bacãu), 
Bran, “Brãtianu” (Argeº), Tescani, “Ka linderu” (Bucureºti), Mogoºoaia 
(centru naþional) ºi Sinaia (centru european). Graþie domnului Viorel 
Dimitriu, directorul economic al Centrului Arcuº, am putut afla date 
privind bogata activitate cultural-artisticã desfãºuratã aici: conferinþe 
internaþionale, festivaluri de muzicã ºi teatru, prelegeri academice, 
simpozioane etc. La Arcuº s-au organizat 5 ediþii ale unei tabere de 
sculpturã, artiºtii lãsând în parcul dendrologic al centrului (întins 
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pe o suprafaþã de 7 ha) un numãr de 67 de monumente din lemn, 
piatrã sau metal (între acestea le-am remarcat pe ale sculptorului 
român Inglo Glass, cu un stil inconfundabil, amintind de formele 
lui Henry Moore).

Revenind la întâlnirea propriu-zisã, trebuie arãtat cã programul 
taberei (prompt reflectat în paginile ziarului judeþean Haromszek) 
a cuprins urmãtoarele comunicãri: Interferenþe în presa românã ºi 
maghiarã din perioada interbelicã (dr. Mircea Popa), Confluenþe în 
presa minoritarã în perioadele interbelicã ºi postbelicã (dr. Gelcu 
Maksutovici), Valorile inedite ale presei maghiare din România (dr. 
Kántor Lajos), Structura presei maghiare din Transilvania în sec. 
XX (conf. univ. dr. Cseke Péter), Reviste sociale din Ardeal – 70 de 
ani de la apariþia revistei „Korunk” (dr. Kántor Lajos, dr. Gáll Ernő), 
Bibliografia presei maghiare din România (David Gyula, Szigeti 
Rudolf, Szabó Zsolt, Kunszalik Péter, Mészáros József).

Reuniunea a mai inclus o masã rotundã cu tema Structura presei 
în viitor, excelent moderatã de dr. Kántor Lajos, redactor-ºef al 
revistei Korunk, precum ºi o recepþie cu adevãrat “regalã”, la castelul 
din Arcuº (fosta casã de oaspeþi a familiei Ceauºescu).

Am venit de la Arcuº convins cã dialogul dintre români ºi 
maghiari este posibil ºi la nivelul ziariºtilor ºi cã se impun eforturi 
pentru identificarea punctelor comune ºi cunoaºterea reciprocã a 
valorilor culturale, a tradiþiilor care ne leagã. Cel puþin pe durata 
taberei, la Arcuº nu s-au auzit note discordante, falseturi. Nimeni 
nu a folosit “arcuºul” presei pentru a cânta “în strunã” vreunei viori 
ostile dialogului româno-maghiar. De aceea cred cã asemenea acþiuni 
sunt cât se poate de binevenite.

Marginalii la un simpozionMarginalii la un simpozion

Am participat, în data de 7 mai 1996, la invitaþia Facultãþii de 
Jurnalisticã din cadrul Institutului de Studii ºi Educaþie Permanentã 
“Tibiscus” din Timiºoara, la un simpozion de jurnalisticã, având ca 
temã: Presa – între tradiþie ºi tranziþie. Cadre didactice ale facultãþii, 
invitaþi din Bucureºti ºi Cluj, cercetãtori ºi studenþi, redactori la 
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posturile de radio, TV ºi la ziare locale au prezentat 16 comunicãri. 
Acestea, cum era ºi firesc, au atins o paletã largã de probleme: modul 
în care presa îºi asumã ºi exercitã funcþia celei de-a IV-a pu teri 
într-un stat democratic (Ivan David, de la Renaºterea bãnãþeanã, 
a evo cat de pildã, cazul timiºorean al “celebrului” arab Zaher 
Iskandarani, despre care presa centalã ºi localã a scris cu virulenþã, 
deoarece acesta este autorul unei evaziuni fiscale în valoare de… 
41 de miliarde de lei, fãrã ca infractorul sã suporte rigorile legii); 
impactul avut de Internet ºi audiovizual asupra presei scrise (care 
nu va fi eliminatã – am rãsuflat uºuraþi! –, ci îºi va modifica doar 
funcþiile). Interesantã a fost ºi comunicarea profesorului Ion Iliescu, 
decanul Facultãþii de Jurnalisticã de la instituþia-gazdã, prin care 
începuturile presei româneºti au fost “împinse”, de la anul 1731 
(data fi xatã de Georgeta ºi Nicolin Rãduicã, în Dicþionarul presei 
româneºti, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1995, p. 5), pânã la 1575, 
când a apãrut un calendar român de limbã germanã, tipãrit la Sibiu. 
Douã lucrãri de strictã specialitate, redactate de D. Vlãduþ ºi Doina 
Bogdan Dascãlu, de la Universitatea de Vest din Timiºoara, au luat 
în discuþie Construcþii sintactice în limbajul presei postrevoluþionare, 
respectiv Sentimentul între cerere ºi ofertã (care a cer ce tat un 
segment din “mica” publicitate – anunþurile matrimoniale, pe 
cale de a constitui, prin amploare ºi particularitãþi, un adevãrat 
stil matrimonial). Dintre lucrãrile studenþilor am remarcat-o pe 
cea a Loredanei Iosifan, Normã ºi abatere în limbajul publicistic, 
cu relevarea unor greºeli de limbã care ar fi putu face deliciul lui 
Caragiale (într-un perimetru identic s-a înscris ºi comunicarea mea: 
Starea limbii române în presa postdecembristã).

Partea a doua a manifestãrii – o masã rotundã desfãºuratã sub 
generi cul „Jurnalismul în crizã?” – a debutat cu lansarea volumului 
Editoriariºti români, de Ionel Funeriu.

Dincolo de valoarea ºtiinþificã în sine (comunicãrile vor fi tipãrite, 
încã în acest an, în colecþia „Biblioteca de jurnalisticã” iniþiatã de 
Editura Agusta), simpozionul are ºi alte semnificaþii. Ca ºi întâlnirea 
de la Sibiu a tuturor reprezentanþilor facultãþilor de jurnalism din 
România, reuniunea de la Timiºoara a demonstrat nu numai cã 
jurnalismul românesc existã, ci ºi cã el se aflã în plinã ofensivã. 
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Existenþa în România a 9 facultãþi autorizate de jurnalism, reuniunile 
ºi simpozioanele organizate, apariþia primelor publicaþii, cãrþi, studii 
ºi cursuri de jurnalism constituie dovezi relevante în acest sens.

Se cuvin sincere felicitãri organizatorilor, începând cu mereu 
tânãra, energica ºi entuziasta Augusta Anca, directorul instituþiei 
gazdã, ºi terminând cu inginerul Dan Poruþiu, responsabil al 
componentei logostice. O menþiune specialã meritã lect. univ. 
Adrian Dinu Rachieru, iniþiatorul manifestãrii, scriitor consacrat, 
care a moderat simpozionul cu inteligenþã ºi diploma þie, apelând 
uneori la umor, ca în urmãtoarea pastiºã de folclor maramureºan: 
„Comunismu’ n-o muritu/ num-oþâr s-o hodinitu!”.

Au venit americanii!Au venit americanii!

Un prieten foarte bun mi-a spus cã tocmai vãzuse actul de condamnare 
la douãzeci de ani de închisoare, sub acuzaþia de uneltire contra 
securitãþii sta tu lui, a unui cetãþean din municipiul nostru, care, în 
1950, pe stradã, a afirmat cã spera sã vinã americanii ºi sã ne salveze 
de ocupaþia sovieticã! Un fapt care pare incredibil, mai ales dacã ne 
raportam la climatul democratic de astãzi, când libertatea cuvântului 
ºi cea a presei sunt garantate prin Constituþie, iar aceastã libertate 
existã cu adevãrat.  

Mi-am amintit de cazul relatat de prietenul meu cu prilejul 
vizitei pe care o delegaþie americanã a fãcut-o, timp de aproape o 
sãptãmânã (18-22 martie 1996), la Facultatea de ªtiinþe Politice, 
Administraþie Publicã ºi Jurnalisticã a Universitãþii “Babeº-Bolyai” 
din Cluj-Napoca. Din delegaþie au fãcut parte: Paul A. Hiemstra, 
specialist în schimburi academice la Agenþia de Informaþii a SUA, 
Jonathan Cebra, coordonator de program la Consiliul de Relaþii ºi 
Cercetãri Internaþionale (IREX), Beate Dafeldecker, coordonator 
de program la aceeaºi instituþie, ºi Jeff Pennington, reprezentantul 
IREX în România. Delegaþia americanã a fost însoþitã de doamna 
Mary Jo Furgal, ataºatul cultural al ambasadei americane din 
România.
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În prima zi a vizitei, oaspeþii americani au avut o întrevedere 
cu stafful Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative, apoi cu 
studenþii ºi Consiliul de administraþie al facultãþii, dupã care s-au 
întâlnit cu rectorul Universitãþii „Babeº-Bolyai, prof. univ. dr. Andrei 
Marga. În zilele urmãtoare, delegaþia americanã a vizitat sãlile de curs 
ºi biblioteca facultãþii, a asistat la cursuri ºi seminarii, vãzând stadiul 
în care se aflã amenajarea ºi dotarea celor trei importante laboratoare 
ale facultãþii (informaticã, analizã politicã ºi multimedia). Au avut 
loc întâlniri la Centrul Cultural American „John F. Ken ne dy”, la 
Catedra de englezã a Facultãþii de Litere. Cum era ºi normal, oaspeþii 
americani au discutat cu profesorii Michelle Baermann ºi Bryan 
Baermann, de la Universitatea din Iowa, aflaþi în Cluj în calitate de 
profesori asociaþi ai Secþiei de ºtiinþe politice a facultãþii. 

O bunã parte a vizitei a fost consacratã analizãrii modului în 
care se deruleazã programul american IREX de sprijinire a facultãþii 
vizitate (precizãm cã în acest program mai sunt incluse doar douã 
facultãþi de profil din Europa: cea din Budapesta ºi cea din Varºovia). 
Discuþiile au vizat: dotarea laboratoarelor cu echipamente ºi tehnicã 
de calcul, recrutarea bursierilor români (studenþi ºi cadre didactice) 
pentru a pleca la specializare în SUA, cursurile care ar urma sã fie 
þinute de profesori americani, pro blema abonamentelor la buletinele 
de informaþii ale unor agenþii internaþionale de presã ºi la publicaþii 
strãine, achiziþionarea unor cãrþi de specialitate, traducerea de 
manuale ºi cursuri universitare, conectarea facultãþii la Internet, 
încurajarea unor proiecte comune de cercetare, finanþarea revistelor 
proprii ale facultãþii. În urma unui program atât de încãrcat, membrii 
delegaþiei au trebuit sã facã faþã ºi „tirului” concentrat al întrebãrilor 
puse de tinerii jurnaliºti în formare, un excelent prilej de exerciþiu 
pentru viitoarea lor profesiune. Se poate spune, fãrã teamã de a greºi, 
cã vizita delegaþiei ame ricane constituie un moment important în 
viaþa Facultãþii de ªtiinþe Politice ºi Administrative din Cluj, facultate 
cu un prestigiu tot mai mare în viaþa universitarã clujeanã.

(Reporter, an II, nr. 2, 2000, pag 109-115)
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Catedra de JurnalisticăCatedra de Jurnalistică

Joi, 19 martie 1998, la Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative 
din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” a avut loc inaugurarea 
oficialã a sediu lui Catedrei de Jurnalisticã, eveniment la care au 
participat: prof. univ. dr. Nicolae Bocºan, rectorul Universitãþii 
„Babeº-Bolyai”, prof. univ. dr. Paul Szilagyi, prorector; ec. Petru 
Friciu, director general al Direcþiei Economice a Universitãþii, 
ºefii unor servicii administrative ale Universitãþii clujene, cadre 
didactice ºi studenþi, profesori strãini, alte persoane invitate. Situatã 
în clãdirea „Echinox”, într-un cadru care îmbinã arhitectura goticã 
medievalã cu mobilierul ultramodern, noul sediu dispune de diverse 
facilitãþi necesare procesului instructiv-educativ ºi de cercetare, care 
se adaugã laboratorului Multimedia, intrat în funcþiune în acest an 
(cu o reþea de 12 calculatoare performante, conectate la Internet).

Festivitatea a constituit, pentru Catedra de Jurnalisticã ºi secþia 
de profil a facultãþii, ºi prilejul unui moment de bilanþ. Deºi are 
o existenþã de doar cinci ani, secþia de jurnalisticã a reuºit sã se 
impunã în mediul universitar clujean ºi naþional, prin prestaþia 
ºtiinþificã a cadrelor didactice, reflectatã în nivelul tot mai bun de 
pregãtire a studenþilor, mulþi dintre aceºtia lucrând deja în diverse 
instituþii de presã. Având douã linii de studiu (românã ºi maghiarã, 
din anul universitar urmãtor funcþionând ºi linia germanã), catedra 
este încadratã cu zece cadre didactice titulare (doi conferenþiari 
– Cseke Peter ºi Tudor Vlad; trei lectori – Ion Maxim Danciu, Ilie 
Rad, Szabó Zsolt; doi asistenþi – Rodica Mocan ºi Doru Pop; trei 
preparatori – George Anghelcev, Horvath Anikó ºi Mircea Naidin). 
Patru dintre aceste cadre sunt doctori în filologie (Cseke Peter, Ilie 
Rad, Tudor Vlad) sau filosofie (Ion Maxim Danciu), alte trei cadre 
fiind înscrise la doctorat. 

Membrii catedrei au scris circa 20 de volume din diverse 
domenii ale creaþiei literare sau ºtiinþifice (prozã, eseu, jurnalism, 
criticã ºi istorie lite ra rã), au îngrijit numeroase ediþii, au efectuat 
traducerea unor cãrþi ºi au publicat câteva mii de articole, gãzduite 
în cele mai prestigioase reviste de culturã sau de specialitate din 
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þarã (în câteva ocazii ºi de peste hotare). Toþi membrii catedrei, 
fãrã excepþie, au efectuat diverse stagii de pregãtire în strãinãtate 
(SUA, Anglia, Franþa, Germania, Austria, Olanda, Ungaria etc). 
Unii membrii ai catedrei sunt redactori-ºefi, redactori-ºefi adjuncþi 
sau secretari de redacþie la cunoscute reviste de culturã (Tribuna, 
Korunk etc.), participând, cu diverse comunicãri, la importante 
reuniuni ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale. De asemenea, mulþi 
fac parte din asociaþii sau societãþi ºtiinþifice ºi profesionale de 
prestigiu: Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Ziariºtilor 
Profesioniºti din România, Societatea de ªtiinþe Filologice din 
România, Asociaþia Românã de Literaturã Comparatã, Uniunea 
Artiºtilor Plastici, Uniunea Scriitorilor Maghiari din România, 
Asociaþia Ziariºtilor Maghiari din România etc. Dintre membrii 
catedrei s-au recrutat colaboratori pentru lucrãri fundamentale ale 
culturii române: Dicþionarul general al literaturii române (în curs 
de apariþie), Dicþionarul scriitorilor români (ediþia Mircea Zaciu) etc. 
Secþia de jurnalisticã editeazã revista Ephemerides, în cadrul seriei 
Studia Universitatis Babeº-Bolyai, precum ºi publicaþia Reporter, 
ambele în curs de apariþie. Între realizãrile catedrei mai trebuie 
amintite colocviile ºi simpozioanele organizate, conferinþele cu 
diverse personalitãþi (cum au fost Nicolae Balotã, Octavian Paler, 
Horia-Roman Patapievici º.a.).

Catedra are o bogatã activitate internaþionalã, propunând mai 
multe proiecte de cercetare în cadrul programului Tempus ºi al 
Programului „Social Science Curriculum Development Project”, 
având relaþii de colaborare cu diverse instituþii similare din Europa 
ºi SUA. În actualul an calendaristic, de pildã, Catedra de Jurnalisticã 
va organiza colocviul internaþional Copyright-ul astãzi, în colaborare 
cu University of Georgia (Athens), la care vor participa reprezentanþi 
ai CNN (Atlanta), Microsoft (SUA) ºi ai altor companii.

Prin activitatea de ansamblu, Catedra de Jurnalisticã se înscrie, 
aþa cum sublinia, în alocuþiunea sa, Rectorul Universitãþii, prof. 
univ. dr. Nicolae Bocºan, în coordonatele europene ale Universitãþii 
clujene.

(Adevãrul de Cluj, an X, nr. 2231, 21/22-03-1998, pag. 5)
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Un simpozion de jurnalisticăUn simpozion de jurnalistică

La Timiºoara a avut loc, recent, cea de-a III-a ediþie a simpozionului de 
jurnalisticã, desfãþurat sub genericul Presa – între tradiþie ºi tranziþie 
ºi organizat de Facultatea de Jurnalisticã din cadrul Institutului de 
Studii ºi Educaþie Permanentã „Tibiscus” Timiºoara (decan: prof. 
univ. dr. G.I. Tohãneanu; prodecan: lect. univ. dr. Adrian Dinu 
Rachieru). 

Lucrãrile simpozionului s-au desfãþurat în somptuoasa salã a 
Consiliului Judeþean Timiº, acolo unde s-a semnat Tratatul dintre 
România ºi Ungaria. De altfel, lângã uºa de la intrare existã o placã 
pe care scrie: „În aceastã salã s-a semnat, în data de 16.09.1996, 
Tratatul de înþelegere, cooperare ºi bunã vecinãtate între România 
ºi Republica Ungarã”. La deschiderea simpozionului au vorbit: 
Augusta Anca, director general al Institutului de Studii ºi Educaþie 
Permanentã „Tibiscus”, dr. Alexandru Factor, vicepreºedintele 
Consiliului Judeþean Timiº, care a asistat la toate lucrãrile 
simpozionului. Foarte aplaudatã a fost intervenþia inauguralã a prof. 
univ. dr. G.I. Tohãneanu, care a fãcut o excelentã distincþie, ilustratã 
cu numeroase exemple din literaturã, între cuvânt ºi vorbã. Au urmat 
apoi cele 16 comunicãri, susþinute de cadre didactice de la cele trei 
facultãþi de Jurnalisticã din Timiºoara, de jurnaliºti timiºoreni ºi din 
Lugoj, de alþi invitaþi. Toate intervenþiile vor fi publicate în seria de 
jurnalisticã a Analelor instituþiei organizatoare.

În partea a doua a simpozionului s-a dezbãtut o temã incitantã: 
Este presa a patra putere din stat? În evantaiul de opinii pro ºi 
contra, s-a susþinut ideea cã uneori presa este prima putere în 
stat, dovadã cã ea a determinat cãderea unor guverne, ºefi de stat, 
miniºtri etc. Sunt ºi cazuri (cele mai multe!) când presa nu are 
nici o putere. S-a exemplificat cu articolele pu blicate pe marginea 
situaþiei proprietãþilor Fundaþiei Gojdu din Budapesta (proprietãþi 
pierdute de statul român din cauza „tradiþionalei” noastre indife-
renþe), articole care, însã, nu au avut nici un efect! Aici este valabil 
proverbul „Câinii latrã, caravana trece,” câinii fiind presa însãºi! 
Acþiunea s-a terminat cu lansarea a douã cãrþi, ambele apãrute la 
Editura Augusta, cea mai importantã editurã din România, profilatã 
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pe cãrþi de jurnalisticã: Nicolae Pârvu, Ilie Chelariu, File din istoria 
radiofoniei bãnãþene, ºi Mariana Cernicova, Interviul, un dialog 
specializat, ambele prezentate de Adrian Dinu Rachieru.

Sã nu uit sã consemnez condiþiile de organizare. Masa, bunãoarã, 
s-a servit la hotelul-restaurant Internaþional, fosta reºedinþã a lui 
Nicolae Ceauºescu. Am avut ocazia sã mã minunez de condiþiile în 
care trãiau dictatorii mai mari ºi mai mici ai nomenclaturii ceauºiste, 
în timp ce „eroicul popor român, fãuritorul istoriei etc.” era sortit 
sã trãiascã în vestitele „columbare” (ca sã folosesc o expresie a 
profesorului Mircea Zaciu), pentru ca acesta sã poate fi uºor dominat, 
manipulat, supravegheat. Reflecþii amare ale istoriei!

Dincolo de valoarea ºtiinþificã a simpozionului, acesta a fost 
util ºi din alte puncte de vedere. S-au fãcut propuneri editoriale, 
i-a fost „smulsã” profesorului Tohãneanu promisiunea cã va þine 
o conferinþã la Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative din 
Cluj-Napoca. S-au purtat discuþii ºi cu poetul Arcadie Opaiþ din 
Cernãuþi, preºedintele Societãþii „Mihai Eminescu”, mare admirator 
al lui Aron Pumnul, pentru a cãrui comemorare (în noiembrie se 
vor împlini 180 de ani de la naºterea cãrturarului ardelean) fosta 
capi talã a Bucovinei se pregãteºte de pe acum.

(ªtirea, an II, nr. 306, 3 06 1998, pag. 4)

Conferinţa Internaţională dedicată copyright-uluiConferinţa Internaţională dedicată copyright-ului

În perioada 11-14 iunie 1998, Catedra de 
Jurnalism a organizat prima mani festare 
internaþionalã din istoria ei: International 
Conference on Intellectual Property and 
Copyright. Acþiunea a fost organizatã în 
colaborare cu James M. Cox Jr. Center for 
International Mass Com mu ni cation Training 
and Research, University of Georgia. În 
deschiderea conferinþei, au vorbit: Wolfgang 
W. Breckner, prorector al Universitãþii “Babeº-
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Bolyai”, Tudor Vlad, ºeful Catedrei de Jurnalism a Universitãþii 
“Babeº-Bolyai”, precum ºi profesorul Lee B. Becker, director la 
James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication 
Training and Research, University of Georgia. Din partea catedrei, 
au prezentat lucrãri doi colegi: Ion Maxim Danciu ºi Doru Pop.

Profesorul american Kenneth Stark Profesorul american Kenneth Stark 
la Cluj-Napocala Cluj-Napoca

În zilele de 9-10 iunie 1998, profesorul 
american Kenneth Stark, decanul Facultãþii 
de Jurnalism ºi ªtiinþe ale Comunicãrii de 
la Universitatea din Iowa (SUA), autorul 
unor apreciate cãrþi în domeniul jurnalistic, 
membru în Comitetul de acordare a burselor 
Fulbright, s-a aflat în municipiul nostru, ca 
invitat al Departamentului de Jurnalisticã de 
la Facultatea de ªtiinþe Politice, Administraþie 
Publicã ºi Jurnalisticã din Cluj-Napoca.

În timpul vizitei, oaspetele a purtat discuþii 
cu membrii Departamentului de Jurnalisticã ºi ai celui de ªtiinþe 
Politice, stabilindu-se cu acest prilej un plan de cola borare între 
cele douã instituþii, a vizitat biblioteca ºi laboratoarele facultãþii, 
interesându-se de procesul didactic ºi de performanþele ºtiinþifice ale 
studenþilor. Profesorul Stark a avut cuvinte de laudã despre broºura 
de prezentare a facultãþii (realizatã în cadrul Departamentului de 
Jurnalisticã, broºura despre care prof. univ. dr. doc. Paul Cornea, 
de la Universitatea din Bucureºti, spunea, recent, cã o va oferi, 
ca model, De par tamentului de Comunicare ºi Relaþii Publice al 
Facultãþii de Litere de la Universitatea bucureºteanã), apreciind ºi 
cele trei publicaþii clujene de culturã (Tribuna, Korunk ºi Excelsior), 
conduse de cadre didactice ale De par tamentului de Jurnalisticã (T. 
Vlad, P. Cseke, I. Rad).

În cadrul programului de colaborare s-a stabilit sã se facã un 
schimb permanent de publicaþii (Journal of Communication Inquiry, 
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respectiv Reporter ºi Epherimedes), sã se recenzeze, pe bazã de 
reciprocitate, cãrþile cadrelor didactice de la cele douã facultãþi, 
sprijinindu-se publicarea, în revistele amintite, a unor studii, eseuri 
ºi articole (în mod concret, în Journal of Communication Inquiry va 
apãrea o recenzie la recenta carte a lui Tudor Vlad, Interviul – un 
dialog specilaizat, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997). De asemenea, 
profesorul Stark s-a oferit sã doneze Departamentului de Jurnalisticã 
un important lot de cãrþi cu profil jurnalistic.

Oaspetelui i s-au prezentat proiectele de cercetare ale facultãþii 
ºi Depar ta mentului: proiectul de Istorie literarã oralã (care, prin 
amploarea sa, nu are precedent în istoria literaturii române), precum 
ºi proiectul Convergenþe jurnalistice (ambele proiecte realizate de 
colective mixte – profesori-studenþi), precum ºi alte iniþiative, cum 
ar fi ciclul de întâlniri Mãrturii pentru mileniul trei (în cadrul cãruia 
au conferenþiat, pînã acum, Horia-Roman Patapievici ºi Octavian 
Paler, urmãtorul invitat fiind Ion Cristoiu, ocazie cu care s-au pus 
bazele unei originale Videoteci de Aur). Pe durata a douã ore, 
profesorul american a acordat un amplu interviu pentru revista 
Tribuna. 

Ceea ce trebuie remarcat în mod deosebit este faptul cã, la fel 
ca ºi în cazul colaborãrii cu Academia de Jurnalism din Tilburg 
(Olanda), noua iniþiativã, cu efecte atât de benefice pentru facultatea 
clujeanã, aparþine tot unei studente, ºi anume Mihaelei Costea, anul 
I, Jurnalisticã (coautoarea unui excepþional interviu cu prof. Erik 
Blankstejn, din Tilburg, publicat în Tribuna, an IX, nr. 18-19, 1-14 
mai 1997, p. 3; 12-13). 

În finalul vizitei sale, profesorul Stark, vãdit uimit de atâtea 
idei, iniþiative ºi proiecte, a fost nevoit sã recunoascã faptul cã, 
într-adevãr, în epoca atomicã în care trãim, cel mai mare exploziv 
nu este, totuºi, bomba cu neutroni, ci... ideea omeneascã!

(Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 996, 13 06 1998, p. 4)
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A noua Conferinţă Anuală AUDEMA noua Conferinţă Anuală AUDEM

În perioada 8-11 noiembrie 1998 a avut loc, la 
Nitra, în Slovacia, cea de-a noua Conferinþã 
Anualã a Alianþei Universitãþilor pentru 
Democraþie (AUDEM), una dintre cele mai 
puternice alianþe universitare din Europa, la 
care sunt afiliate, în prezent, 115 universitãþi 
din SUA, Marea Britanie, Europa Centralã ºi 
de Est. Tema principalã a recentei reuniuni a 
fost Glo ba lizarea educaþiei, cu trei direcþii importante: Universitate 
ºi societate, Reforma in frastructurii ºi Reforma curricularã. Au luat 
parte ºi re pre zentanþii a 14 organizaþii nonguvernamentale din SUA 
ºi Europa, dintre care amintesc: Bridges for Edu ca tion (Buffalo, New 
York), Open Media Research Institute (Praga), People to People 
International (New York), Centers for Independent Journalism 
(Bratislava ºi Budapesta), SME Newspaper (Bratislava) º.a.

Deschiderea oficialã a conferinþei a avut loc în impozanta 
Aulã a Uni ver sitãþii de ªtiinþe Agricole din Nitra, unde au rostit 
alocuþiuni: Miroslav Zima, rectorul Universitãþii de ªtiinþe Agricole 
din Nitra, Vladimir Libant, primarul oraºului Nitra, Ralph Johnson, 
ambasadorul SUA în Republica Slovacia, David A. Hake, preºedintele 
în exerciþiu al AUDEM, Igor Hudoba, preºedintele Asociaþiei 
Rectorilor din Slovacia, ºi rectorul Universitãþii Tehnice Slovace 
din Bratislava, domnul Olean Walker, reprezentantul guvernamental 
al Statului Utah (o copie leitã a doamnei Zoe Petre!). Foarte aplaudat 
a fost dr. Milan Ftacnik, tînãrul ministru al Educaþiei din Slovacia, 
care a prezentat expunerea: Guvernul este pregãtit sã coopereze cu 
universitãþile pentru a pregãti viziunea noastrã naþionalã ºi planul 
de acþiune al educaþiei superioare în Slovacia pentru secolul 21.

Lucrãrile conferinþei au fost prezentate pe larg de Radioteleviziunea 
Slovacã, dupã cum aveam sã constat în buletinele de ºtiri, probabil 
acest lucru întâmplându-se ºi în presa scrisã. (Un amãnunt pe care 
l-am observat: pe toate camerele de luat vederi ale Televiziunii 
Slovace se aflau sigle având în componenþa lor culorile drapelului 
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slovac. Îmi amintesc cã, în timpul lui Stere Gulea, TVR ºi-a schimbat 
„logo”-ul, înlocuind culorile drapelului românesc cu o siglã care 
anula specificul naþional sugerat de acestea. Oare am ajuns sã ne 
fie ruºine de simbolurile noastre naþionale?).

Pe lângã cele trei zile de dezbateri, desfãºurate în nenumãrate 
secþiuni, programul conferinþei a mai cuprins: un tur al oraºului 
Nitra, un banchet la somptuosul Primate’s Palace din Bratislava, 
cunoscuta „Town Meeting”, moderatã de acelaºi prestigios ºi mereu 
ironic Michael Thomas, profesor emerit de marketing la Universitatea 
Strathclyde din Glasgow. Dezbaterea a fost aici extrem de animatã, 
ca urmare a propunerii unui text de solidarizare cu universitãþile din 
Serbia, cãrora regimul lui Slobodan Miloºevici le-a îngrãdit unele 
drepturi (ca de atâtea ori, intruziunea factorului politic a echivalat 
ºi aici cu deschiderea Cutiei Pandorei).

Delegaþii clujeni de anul trecut au avut plãcerea de a-ºi gãsi 
comunicãrile publicate în volumul 7 din Perspectives in Higher 
Education Reform: The Use of the Internet and Distance Education 
in Babeº-Bolyai’s Computer Science Department (prof. univ.dr. Bazil 
Pârv); Some Features of Academic Research in Romania (conf. univ. 
dr. Mircea Maniu ºi lect. univ. dr. Ilie Rad).

La actuala ediþie, din Cluj-Napoca au mai participat prof. univ. 
dr. Ioan-Adrian Viorel, de la Universitatea Tehnicã, iar din partea 
Universitãþii „Babeº-Bolyai” au fost prezenþi Gregory J. Petrakis, 
bursier Fulbright la universitatea noastrã, precum ºi semnatarul 
acestor rânduri.

Urmãtoarea conferinþã anualã AUDEM va avea loc la Universitatea 
de ªtiinþe Economice din Budapesta, între 7-10 noiembrie 1999, 
pentru anul 2000 anunþându-ºi candidatura Universitatea din 
Sofia.

(Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 17-11-1998, pag. 5)
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Emanuil Gojdu în actualitateEmanuil Gojdu în actualitate

Am participat recent, împreunã cu prof. univ. 
dr. Nicolae Edroiu, prof. univ. dr. Ioan-Aurel 
Pop ºi dr. Alexandru Ghiºa, la întâlnirea 
anualã a membrilor Fundaþiei Gojdu, care 
a avut loc la Mãnãstirea Brâncoveanu de la 
Sâmbãta de Sus.

Desfãºuratã cu binecuvântarea Înalt 
Prea Sfinþiei Sale dr. Antonie Plã mã dealã, 
Mitropolitul Transilvaniei, Criºanei ºi 
Maramureºului, preºedintele de onoare al Fundaþiei Gojdu, 
reuniunea a dezbãtut probleme legate de activitatea curentã a 
fundaþiei, de îndeplinirea preve de rilor statutare, insistându-
se asupra competenþelor pe care le are aceasta, ca succesoare a 
fundaþiei întemeiate în 1870. Dintre prioritãþi am reþinut definitivarea 
programului de acþiuni pe 1999, implicarea activã în sprijinirea 
comunitãþilor româneºti din afara graniþelor României, beneficiare 
ale prevederilor testamentare lãsate de Emanuil Gojdu, obþinerea 
de fonduri necesare publicãrii unor lucrãri de profil cultural ºi 
ºtiinþific. (Personal am pledat pentru realizarea unei ediþii care sã 
cuprindã poeziile de început ale lui Emanuil Gojdu, articolele publi-
cate de acesta în presa vremii, discursurile sale parlamentre, între 
care cel ro stit la 17 iunie 1861, în Casa Magnaþilor – forul le gislativ 
superior din Par la mentul Maghiar –, este cu adevãrat extraordinar, 
fiind asemãnãtor, în multe privinþe, cu celebrul discurs þinut de 
Simion Bãrnuþiu în Catedrala Blajului, în 1848).

La întâlnirea de la Sâmbãta de Sus au participat reprezentanþi 
ai Par la men tului României, ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Departamentului de Informaþii Publice de pe lângã Guvernul 
României, ai Secretariatului de Stat pentru Culte. Menþionez 
numele senatorului PNL de Buzãu, dr. Tiberiu Vladislav, cel care 
a pus problema Fundaþiei Gojdu în Senatul României, arãtând cã 
þara noastrã „are datoria moralã de a cere Ungariei ca, în contextul 
european, sã reconsidere statutul proprietãþilor Fundaþiei Gojdu”. 
În orice caz, prezenþa reprezentanþilor de la Bucureºti la Sâmbãta de 
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Sus demonstreazã faptul cã problema Fundaþiei Gojdu a devenit, în 
sfârºit, o problemã de stat, o prioritate naþionalã a României.

*
Emanuil Gojdu (1802-1870) a fost o personalitate dominantã a 

vieþii politice ºi sociale din Ungaria ºi Transilvania veacului trecut. 
Înscriindu-se în familia de spirite a corifeilor ªcolii Ardelene, Gojdu 
a militat pentru drepturile legitime ale naþiunii române oprimate sute 
de ani, pentru promovarea limbii române în administraþie, pentru 
asigurarea autonomiei bisericii ortodoxe în raport cu autoritatea 
sârbeascã etc. Mai presus de toate acestea, Gojdu rãmâne creatorul 
fundaþiei ce-i poartã numele, care a sprijinit, cu burse ºi diverse 
ajutoare, zeci ºi sute de tineri dornici de învãþãturã, preoþi ºi învãþãtori, 
vãduve ºi orfani. Cu puþin timp înainte de a muri, Emanuil Gojdu 
ºi-a alcãtuit celebrul sãu testament, cu prevederi pînã la anul... 
2070!!! Conform punctului 7 din acest testament, cea mai mare 
parte a averii fabuloase pe care o avea era lãsatã „acelei pãrþi a 
naþiunii române din Ungaria ºi Transilvania, care þine de legea 
rãsãriteanã ortodoxã”. Pânã la izbucnirea primului rãzboi mondial, 
fundaþia a fost deosebit de prosperã, acumulând averi uriaºe, din 
care s-au construit ºi cele ºapte imobile din centrul Budapestei, 
alcãtuind Pasajul Gojdu, douã dintre acestea aflându-se acum în 
pericol de demolare. La sfârºitul primului rãzboi mondial, pro blema 
fundaþiei s-a complicat, deoarece prin noua configuraþie geopoliticã, 
o parte dintre români au rãmas în Ungaria, alþii în Banatul sârbesc 
sau în Cehoslovacia, cea mai mare parte devenind cetãþeni ai 
României reîntregite. Dupã negocieri îndelungate, la definitivarea 
cãrora a contribuit decisiv marele diplomat ºi om politic Nicolae 
Titulescu, la 27 octombrie 1937 s-a ajuns la un acord definitiv între 
România ºi Ungaria în problema Fundaþiei Gojdu, acord rati ficat de 
Parlamentele celor douã state, prin care s-a hotãrât ca „Ungaria sã 
predea României, în cele treizeci de zile de la intrarea sa în vigoare, 
între gul patrimoniu al Fundaþiei Gojdu, care se gãsea pe teritoriul 
Ungariei, cu toate drepturile ºi obligaþiile aferente”. Izbucnirea celui 
de-al doilea rãzboi mondial ºi noul curs al relaþiilor româno-ungare 
au împiedicat aplicarea tratatului vala bil însã ºi astãzi, fiindcã nu a 
fost denunþat de nici una din cele douã þãri.
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Un moment de rãscruce din istoria Fundaþiei Gojdu îl reprezintã 
anul 1952, când bunurile ºi imobilele fundaþiei au fost naþionalizate 
de cãtre comuniºtii maghiari. Dupã 1990, s-a pus problema restituirii 
de cãtre statul maghiar a tuturor proprietãþilor confiscate în mod 
abuziv. Acum începe o nouã perioadã grea din istoria fundaþiei, 
pentru soluþionarea cãreia statul român are datoria sã se implice ºi 
sã revendice proprietãþile Fundaþiei Gojdu, folosind averile acesteia 
drept pretext pentru aºezarea celor douã popoare pe orbita unui 
destin european comun. Aceasta cu atât mai mult, cu cât Emanuil 
Gojdu rãmâne o personalitate fascinantã tocmai prin dimensiunea 
europeanã a spiritului sãu. El a demonstrat cã un cetãþean poate fi 
loial statului în care trãieºte (ºi el a rãmas deosebit de loial statului 
maghiar, chiar dacã ar fi sã amintim doar faptul cã a fost primul 
avocat care a înlocuit în justiþie limba latinã cu limba maghiarã!), 
dar, în acelaºi timp, îºi poate iubi cu ardoare ºi naþiunea cãreia îi 
aparþine. (Doamne, cum nu vãd unii din contemporanii noºtri acest 
exemplu!). 

P.S. Celor care doresc mai multe informaþii despre Emanuil Gojdu 
ºi fundaþia sa le recomand (cu toatã lipsa de modestie!) cartea mea, 
Peregrin prin Europa, unde existã un amplu documentar despre 
Gojdu ºi trei interviuri cu cele mai autorizate personalitãþi în problema 
Fundaþiei Gojdu (preºedintele Ioan-Aurel Pop, secretarul general Pavel 
Cherescu ºi ambasadorul României în Ungaria, Petru Cordoº).

(Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2448, 2 12 1998, pag. 4) 

Simpozion jubiliar la BlajSimpozion jubiliar la Blaj

Nu fusesem niciodatã la Blaj, deºi de multã vreme îmi doream acest 
lucru, mai ales de când o parte a eforturilor mele s-au concentrat 
asupra vieþii ºi operei lui Aron Pumnul (1818-1866). Acesta a fost 
profesor de filosofie, timp de doi ani (1846-1848), în oraºul de la 
confluenþa Târnavelor ºi participant energic la Revoluþia paºoptistã, 
activitate pentru care a fost condamnat la moarte. 
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Prilejul de a vedea „mica Romã”, în duminica Sf. Apostol Toma 
(26 aprilie 1998), mi l-a oferit Pr. prof. dr. Ioan Mitrofan, Rectorul 
Institutului Teologic Universitar Român Unit cu Roma Greco-Catolic 
„Buna Vestire” din Blaj, organizatorul unui simpozion consacrat 
împlinirii unui veac ºi jumãtate de la Adunarea din Duminica Tomii, 
preludiul Marii Adunãri Naþionale de pe Câmpia Libertãþii, din 3/15 
mai 1848. Sugestia de a mã invita a aparþinut distinsului cãrturar, 
Ion Buzaºi, cu care ne cunoaºtem de vreo zece ani, dar numai din... 
scrisori, eu ºi din cãrþile domniei sale! (Pare chiar straniu cã în era 
Internetului ºi a telefoniei celulare, noi continuãm sã comunicãm, 
ca dascãlii blãjeni de odinioarã, prin... scrisori! Mã rog, e ºi acesta 
un mod de a perpetua tradiþia epistolarã a Blajului!). 

Simpozionul a fost deschis de Î. P. S. Lucian Mureºan, Arhiepiscop 
ºi Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice, care a rostit o substanþialã 
ºi emoþionantã pledoarie privind contribuþia Blajului la dezvoltarea 
spiritualitãþii româneºti. S-au susþinut apoi urmãtoarele comunicãri: 
prof. Teodor Seiceanu, Blajul ºi revoluþia de la 1848, prof. dr. Ion 
Buzaºi, Andrei Mureºanu, poetul revoluþiei de la 1848; lect. dr. Cornel 
Tatai-Baltã, Revoluþia de la 1848 din Transilvania, oglinditã în arta 
plasticã; student teolog Adin Pop, Teologii Blajului în Revoluþia 
de la 1848, subsemnatul prezentând comunicarea Aron Pumnul, 
arhitectul Adunãrii din Duminica Tomii. S-au lansat apoi douã 
cãrþi: Ioan Gavrilã Ogoranu, Întâmplãri din lumea lui Dumnezeu ºi 
Câmpia Libertãþii în literaturã, o antologie de Ion Buzaºi, apãrută 
la Editura Clusium, mani festarea încheindu-se cu vernisarea unei 
expoziþii de profil. Un moment emoþionant al manifestãrii l-a 
constituit conferirea titlului de Cetãþean de onoare al municipiului 
Blaj profesorului Teodor Seiceanu, cunoscutã personalitate a urbei, 
cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani. La toate mani festãrile din 
program au participat ec. Ananie Gârbovean, prefectul judeþului 
Alba, dr. Ion Berciu, deputat PNÞCD, preºedintele filialei Alba a 
PNÞCD, ºi dr. Simion Alexandru Bãcilã, primarul municipiului 
Blaj, care a fost mode ratorul simpozionului.

(Unirea (Alba Iulia), an X, 1998, nr. 2398, pag. 4)
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Despre mass-media danezăDespre mass-media daneză

În toamna anului 1999 am avut 
ºansa de a efectua, împreunã cu un 
grup de ziariºti români, o vizitã de 
documentare în Danemarca, ocazie 
cu care am vizitat ºi câteva instituþii 
de presã. 

Primul contact cu presa danezã 
(cea scrisã), destul de neconcludent, 
s-a desfãºurat la Muzikteatret, 
instituþia unde am fost gãzduiþi, prin prezenþa jurnalistului Jens 
Ancker, de la Vejle Amts Folkeblad (= Ziarul Po pu lar al Regiunii 
Vejle). Dânsul a fost de mai mul te ori în România, prima datã – la 
puþin timp dupã Revoluþia din decembrie 1989 – pe trecând trei 
sãptãmâni în þara noastrã ºi în Re publica Moldova. L-am întrebat 
despre ce anu me a scris în urma acestei vizite. Mi-a rãspuns cã 
despre nimic, fiindcã a fãcut o vizi tã de purã informare. Bine-bine, 
dar sã stai trei sãptãmâni într-o þarã, ca jurnalist, ºi sã nu scrii nici 
mãcar un articol despre cele vãzu te ºi trãite, iatã un lucru pe care 
nu-l pot înþelege! În sfârºit, nu suntem toþi la fel. Câteva date reþinute 
din discuþia cu Ancker: ziarul la care lucreazã are un tiraj de 35.000 
de exemplare, fiind o publicaþie regionalã (acoperind mai multe 
judeþe). Au prioritate ºtirile care întereseazã comunitatea localã, 
apoi cele de interes naþional ºi internaþional. (Venirea jurnaliºtilor 
români la Vejle a fost consemnatã în nr. 291-134 din 23 septembrie, 
unde s-a publicat o ºtire în acest sens). Personalul redacþiei numãrã 
70 de angajaþi, având 11 redacþii locale (ale cãror sedii se aflã acasã 
la co respondentul respectiv). ªi în Danemarca, aidoma întregii lumi, 
presa scrisã pierde teren, în favoarea programelor TV, a Internetului, 
a jocurilor pe calculator etc. În schimb, profesia de ziarist continuã 
sã rãmânã una respectatã ºi bine remuneratã. (Salariul sãu este de 
15.000 de coroane, ceea ce ar însemna 30.000.000 de lei pe lunã. Dar 
cifra e neconcludentã pentru noi, fiindcã preþurile la ei sunt foarte 
ridicate. Oricum, constat cã danezii nu au – precum nemþii – nici o 
reticenþã în a spune salariul pe care îl primesc). Zia rul nu s-ar putea 
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susþine din propria vânzare, aºa cã e nevoit sã practice reclama, 
publicitatea, sã tipãreascã reviste ºi suplimente de weekend. Multe 
informaþii despre Vejle Amts Folkeblad am aflat ulterior, când am 
fãcut o vizitã la redacþie, aflatã la 10 km de oraºul Vejle. O redacþie 
ultramodernã, si tuatã într-o oazã de liniºte ºi de verdeaþã. Pare 
mai degrabã o casã de creaþie decât ceea ce înþelegem noi printr-
o redacþie – un loc trepidant, agitat, unde zbârnâie telefoanele, 
faxurile, reclamaþiile, protestele etc. Lars Baungard, re dac tor, ne 
spune cã ziarul a fost întemeiat în anul 1885. Anul înfiinþãrii nu 
este trecut pe frontispiciu, ceea ce mã surprinde, fiindcã, de regulã, 
ve chimea poate constitui ºi un semn de valoare, de nobleþe, dovadã 
cã atâtea pro duse, mai ales americane, au imprimat anul înfiinþãrii 
firmei respecti ve. (De multã vreme vreau sã scriu un articol pe tema 
prostului obicei al unor ziare româneºti de a-ºi asuma un trecut 
pe care nu îl au. De pildã, Adevãrul, fost Scânteia, se considerã 
seria a V-a a ziarului omonim, fondat în 1888, de Al. V. Beldiman, 
director fiind Constantin Mille. Adevãrul este, dupã Universul, 
„ziarul cu cea mai îndelungatã apariþie”, prin urmare aceastã tradiþie 
convenea fostei Scântei (pentru câteva numere, Scânteia poporului). 
De altfel, pentru a-ºi legitima aceastã ascendenþã ilustrã, ziarul a 
împrumutat, pentru câþiva ani, chiar ºi frontispiciul primei serii 
a ziarului Adevãrul. La fel stã situaþia în cazul cotidianului Ziua, 
despre care se spune, în frontispiciu, cã a fost fondat în 1930. Ce 
legãturã ar putea avea ziarul Ziua de azi cu omologul sãu din 1930? 
S-ar putea obiecta cã ºi alte publicaþii din zilele noastre au preluat 
nume celebre cândva în cultura românã: Literatorul, Dacia literarã, 
Gazeta de Transilvania etc. Numai cã, în cazul acestora, este vorba de 
continuarea expresã a unui program literar, ceea ce nu se întâmplã 
în cazul unui cotidian, care rãspunde unor nevoi cu totul altele 
decât acum un secol sau o jumãtate de secol. Prin urmare, ziarele 
Adevãrul ºi Ziua ar trebui sã ºtie versul dintr-o celebrã fabulã a lui 
Grigore Alexandrescu, ºi anume Pisica sãlbaticã ºi tigrul, „Slava 
strãmoºeascã pe strãmoºi cinsteºte”).

Cineva din grupul nostru – Traian Bradea sau Constantin Mustaþã 
– l-a întrebat pe Lars care ar fi ºtirea zilei. Am rãmas stupefiat de 
rãspuns: faptul cã în localitate unii bãtrâni întâmpinã anumite 
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dificultãþi în procurarea ...bicicletelor statice pentru întreþinerea 
sãnãtãþii! M-am ºi gândit la þãranii mei din Nandra ºi la problemele 
cu care se confruntã ei: n-au cu ce-ºi lucra pãmântul, n-au apã, 
cãldurã, n-au drumuri ca lumea, au pensii atât de mici încât abia 
pot trãi, n-au bani pentru medicamente. Imaginea acestora cãlãrind 
biciclete statice mi se pare de domeniul fantasticului ºi al ridicolului! 
Dar uite cã aici lipsa bicicletelor s-a transformat în ºtirea zilei! Dar 
ºtirea zilei de ieri, insistã Dinicu? Ieri s-a scris despre faptul cã unii 
cetãþeni trebuie sã stea la coadã în faþa cabinetelor medicale. Altã 
ºtire bombã! Bieþii jurnaliºti danezi! Ce greu trebuie sã le fie ca sã-ºi 
gãseascã ºtirile pentru ziarele lor. Nu e ca la noi, unde la tot pasul 
dai de un viol, de o spar gere, de o crimã, de un act de corupþie, de 
o evaziune fiscalã, de o disputã între partide, ca sã nu mai vorbim 
de accidente de circulaþie, de minuni a la Maglavit etc. Personal am 
întrebat dacã redacþia ar fi interesatã sã publice un articol intitulat 
Danemarca vãzutã de un român. Desigur, îi pot trimite un articol 
în englezã, care va fi analizat de colectivul redacþional. 

Cam cu aceleaºi probleme se confruntã ºi studiourile de radio 
ºi TV. La postul local al televiziunii daneze (Sjallandsgade 30) ne-a 
întâmpinat, în scaun cu rotile, redactorul-ºef, Morten Andersen. 
S-a comportat absolut normal cu noi, fãrã nici un complex de 
inferioritate, datã fiind condiþia lui de handicapat, nici chiar atunci 
când a fost nevoit sã foloseascã liftul pentru a vizita redacþia de 
ºtiri de la etajul I (noi folosind scãrile). La studioul de radio Kanal 
94 (situat pe Karl Bjarnhofs Vej 2) am fost primiþi de Jorgen Bogen, 
secretar de redacþie, care ne-a plimbat prin tot studioul, fãcându-ne 
ºi o prezentare succintã a audiovizualului din Danemarca (unde 
existã douã canale naþionale de TV ºi trei de radio). 

Un ultim contact – furtunos – cu mass-media danezã ni l-a 
oferit întâlni rea cu Steffen Gram, redactor la Danish Broadcasting 
Corporation, ºi anume la secþia de ºtiri ºi actualitãþi. Gram cunoaºte 
bine realitatea româneascã, are mulþi prieteni printre jurnaliºtii 
români (a amintit numele lui Cornel Nistorescu), este cãsãtorit cu 
o româncã, pregãteºte acum documentarul Ro mâ nia la zece ani 
de la Revoluþie. Considerã cã una din cauzele rãmânerii în urmã a 
României este apartenenþa ei la ortodoxie (deºi iubeºte mãnãsti rile 
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din Moldova ºi de Paºti frecventeazã biserica ortodoxã). Afirmaþia 
lui a aprins spiritele ºi a generat multe discuþii care au depãºit, cum 
era normal, cadrul strict al mass-mediei daneze sau româneºti. De 
aceea mã opresc ºi eu aici...

A douăsprezecea conferinţă anuală A douăsprezecea conferinţă anuală 
a Alianţei Universităţilor pentru Democraţie a Alianţei Universităţilor pentru Democraţie 

(AUDEM)(AUDEM)

În perioada 4-7 noiembrie 2001, a avut loc, la 
Belgrad, cea de-a douãsprezecea conferinþã 
anualã a Alianþei Universitãþilor pentru Demo-
craþie (AUDEM), o asociaþie a unor instituþii de 
învãþãmânt superior din SUA ºi Europa, care 
numãrã, la ora actualã, peste o sutã de universitãþi, 
colegii, institute de cercetare etc. 

Recenta reuniune AUDEM a fost deschisã 
în sala de conferinþe a moder nului Hotel Metropol din capitala 
iugoslavã, fiind organizatã cu sprijinul Universitãþii din Belgrad ºi 
al Universitãþii Americane din Bulgaria. Au luat parte, la deschidere, 
importante personalitãþi din capitala belgrãdeanã: prof. univ. dr. 
Maria Bogdanovic, rectorul Universitãþii din Belgrad, dr. Julia M. 
Watkins, rectorul Universitãþii Americane din Bulgaria, care este 
ºi noul preºedinte al alianþei, ataºatul cultural al ambasadei SUA 
la Belgrad, care a rostit un mesaj de salut din partea lui William 
Montgomery, ambasadorul Statelor Unite. În salã s-a aflat ºi am b-
a sadorul României la Belgrad, prof. univ. dr. ªtefan Glãvan, care, 
pe pot timpul conferinþei, a fost alãturi de grupul de profesori 
din România (pe care i-a ºi primit, de altfel, la ambasadã). Prima 
zi s-a terminat cu un banchet, prefaþat de un concert de muzicã 
instrumentalã (cu piese de Mozart ºi Johann Strauss), susþinut de 
un cvartet de coarde de la Conservatorul din Belgrad.

Pe parcursul celor trei zile, cât a durat conferinþa, au fost 
susþinute 67 de comunicãri, prezentate în trei sesiuni plenare, în 
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18 „panel”-uri, la toate acestea adãugându-se tradiþionalele ”Town 
Meeting” ºi prezentarea situaþiei financiare, care au fost deschise 
tuturor participanþilor.

În acest an, tematica generalã a conferinþei a fost axatã pe tema 
Transformarea educaþiei superioare ºi a societãþii civile. Dintre 
cele 10 universitãþi româneºti care fac parte din alianþã, la actuala 
conferinþã au fost reprezentate 7 instituþii de învãþãmânt superior 
(din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Bucureºti, Sibiu ºi Suceava), din partea 
celor clujene fiind prezenþi: conf. univ. dr. Mircea Maniu, directorul 
Departamentului de Relaþii Internaþionale de la Universitatea 
„Babeº-Bolyai” (care a prezentat comunicarea Economiile pentru 
stabilitate – cazul Balcanilor), conf. univ. dr. Ilie Rad, ºeful Catedrei 
de Jurnalisticã de la Universitatea „Babeº-Bolyai” (care a susþinut 
comunicarea De la predarea în limba românã la predarea în limba 
englezã la Universitatea „Babeº-Bolyai”), conf. univ. dr. Dãnuþ Julean, 
ºeful Departamentului de Relaþii Internaþionale de la Universitatea 
Tehnicã (autorul comunicãrii Educaþia ingineriei tehnologice pentru 
secolul 21). Cele trei comunicãri vor fi publicate în volumul 11 din 
Perpectives in Higher Education Reform.

În prima sesiune plenarã, a fost acceptatã ca membru al alianþei 
ºi Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã din Cluj-
Napoca, prezentarea acestei universitãþii fiind fãcutã de cãtre prof. 
univ. dr. Marin Ardelean, decanul Facultãþii de Horticulturã.

Deºi nu m-am putut întâlni cu Adam Puslojic, marele prieten al 
lui Nichita Stãnescu ºi al atâtor alþi poeþi români (care era plecat din 
Belgrad), cele trãite în capitala iugoslavã au fost suficiente pentru 
un „jurnal belgrãdean”: vizita la Muzeul Militar, turul oraºului, cu 
opriri în faþa clãdirilor bombardate de NATO, vizitarea mormântului 
lui Iosip Broz Tito, discuþiile cu Predrag Mutavdzich, balcanolog 
la Universitatea din Belgrad, interviurile cu dr. Jerry L. Wall, de la 
Universitatea din Louissiana, vete ran al rãzboiului din Vietnam, 
amplul interviu cu excelenþa sa, ªtefan Glãvan, ambasadorul 
României la Belgrad, destinul lui Vasko Popa, Tudor Vianu în 
misiune diplomaticã la Belgrad, soarta minoritãþii române din 
Iugoslavia, panoul cu fotografii de la Hotelul Metropol, Nicolae 
Ceauºescu – cetãþean de onoare al oraºului Belgrad etc. 
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Trebuie sã menþionez ºi faptul cã viitoarea reuniune AUDEM va 
avea loc, în sfârºit, în România, ºi anume la Timiºoara, pentru sesiunea 
din 2003 depunându-ºi candidatura oraºul polonez Cracovia. Un 
merit important pentru organizarea acestei reuniuni în România 
l-a avut prof. dr. ing. Sevastian Ianca, prorector al Universitãþii 
Politehnice din Timiºoara, care este ºi membru în „bordul” alianþei, 
dar ºi profesorul Henry Steck, de la State University of New York 
College at Cortland, ºi el membru în comitetul de condu cere al 
alianþei. Reamintesc cititorilor cã profesorul Steck a þinut mai multe 
conferinþe la Universitatea „Babeº-Bolyai”, în vara acestui an, încât 
a susþinut convingãtor candidatura României, la fel ca ºi decanul 
lui, profesorul John Ryder, un alt prieten constant al Universitãþii 
clujene în ge neral ºi al Secþiei de Jurnalisticã în mod special. La 
Belgrad, ca ºi oriunde, prietenul bun la nevoie se cunoaºte...

 

Octavian Paler, pe un... peron! (cel al Gării din Cluj), în drum spre 
Bucureşti, după conferinţa intitulată Roma, barbarii şi noi, ţinută în 
faţa studenţilor junalişti din Cluj-Napoca (septembrie 1996).
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Prima conferinţă internaţională „UniPlanet”Prima conferinţă internaţională „UniPlanet”

Mã aflu pentru a doua oarã în Statele Unite, e drept, pentru o perioadã 
de doar douã sãptãmâni, pentru a participa, în perioada 22 iunie-7 
iulie 2002, tot în localitatea Cortland, statul New York, la prima 
conferinþã internaþionalã organizatã de revista electronicã UniPlanet, 
editatã de State Uni versity of New York College at Cortland. 

Mai fusesem la Cortland în anul 2000, când am stat aici mai 
bine de douã luni. Micul orãºel m-a fascinat ºi pentru faptul cã 
aici a avut loc, în anul 1906, o crimã intens mediatizatã în epocã, 
aceasta stând la baza faimosului roman al lui Theodore Dreiser, O 
tragedie americanã. Acum aº vrea sã spun câteva lucruri despre 
revista electronicã UniPlanet, care mi-a facili tat noua revedere 
a pãmântului american ºi a prietenilor de aici. UniPlanet este 
un magazin sãptãmânal ilustrat, în variantã electronicã, având, 
deocamdatã, subredacþii regionale în ºase þãri ale lumii: Australia, 
Peru, România, Slovacia, SUA ºi Venezuela. Scopul principal al 
revistei este acela de a forma ºi impune primei „generaþii globale” de 
jurnaliºti o voce distinctã în noile canale mediatice. Revista vizeazã 
politica globalã ºi economia mondialã, muzica, filmul, sportul, 
televiziunea, educaþia, divertismentul etc., rãspunzând tuturor 
intereselor celor tineri. Redacþia îºi mai propune sã îi familia rizeze 
pe studenþi cu designul mediatic, cu tehnica editarii, a fotografiei 
ºi animaþiei digitale etc.

Primii colaboratori din România ai revistei UniPlanet (numitã, 
iniþial, Dragon Planet) au fost Carmen Valicã ºi Ciprian Rus, foºti 
studenþi ai Secþiei de Jurnalisticã de la Facultatea de ªtiinþe Politice 
ºi Administrative din Cluj-Napoca, actualmente jurnaliºti în presa 
clujeanã (la CD Radio, respectiv la Monitorul de Cluj), lor adãu-
gându-li-se elevul Mihai Rad (acum ºi el student la jurnalisticã). 
Articolele trimise de aceºti colaboratori au reflectat fenomene 
fierbinþi ale realitãþilor româneºti sau europene, din spaþiul politic, 
social, cultural, istoric, educaþional etc.

Începând din anul universitar 2001-2002, subredacþia din 
Cluj-Napoca a revistei UniPlanet are o structurã organizatã, din 
ea fãcând parte urmãtorii studenþi, aleºi în urma unui concurs de 
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selecþie: Paula Mariana Beudean, Andrei Costina, Camelia Voichiþa 
Jula, Camelia Nicoleta Nistor ºi Mihai Rad. Articolele sunt scrise 
exclusiv în limba englezã, redactorii americani ai revistei lãudân-
du-i pe studenþii români nu numai pentru originalitatea articolelor, 
totdeauna bine documentate, ci ºi pentru gradul înalt al cunoaºterii 
limbii engleze. 

Directorul revistei UniPlanet este profesorul Devereaux Kennedy, 
ajutat de redactorul-ºef adjunct, Kelly Sparks, ºi de redactorii Jason 
Contento ºi Kristine Angell. La realizarea revistei contribuie ºi alte 
persoane, cãrora me ritã sã le amintesc numele: Rhonda Moulton, 
Liz Kopp (de la Departamentul de Relaþii Internaþionale al SUNY 
Cortland), Patricia Catterfeld, Robert S. Mason º. a. 

Iatã ºi adresa de Internet la care se poate citi revista UniPlanet: 
http://www.uniplanet.

La conferinþa amintitã au participat toþi directorii regionali ai 
revistei, cu excepþia lui Caribay Reyes, din Venezuela, care nu a putut 
veni fiindcã... ºi-a pierdut paºaportul! Au fost prezenþi urmãtorii 
directori de subredacþii regionale: Karen Brooks (The University of 
the Sunshine Coast, Australia), Ricardo Ruiz (Instituto Peruano de 
Publicidad, Lima, Peru), Conrad Toft (Constantine the Philosopher 
University, Nitra, Slovacia), Ilie Rad (Universitatea „Babeº-Bolyai”, 
Cluj-Napoca). În afara acestora, au participat, în calitate de invitaþi, 
susþinând comunicãri ºi participând activ la dezbateri: Gavin 
Kitching (University of South Wales, Australia), Brian Phillips ºi 
Frances B. McCrea (Grand Valley State University of Michigan), 
Henry Steck (State University of New York College at Cortland), 
Sharon Steadman (Cornell University), Amy Henderson-Harr, 
director de programe sponsorizate de la SUNY Cortland, Caroline 
K. Kaltefleiter, ºefa Departamentului de ªtiinþe ale Comunicãrii 
de la SUNY Cortland. Au contribuit la succesul întâlnirii noastre 
ºi Roberto Lagos, respectiv Kate Gnann, de la SUNY Cortland, 
responsabili cu partea „logisticã” a conferinþei.

La recepþia de deschidere a conferinþei a participat ºi doamna 
Elizabeth Davis-Russell, vicepreºedinte al Departamentului de 
Relaþii Internaþionale de la SUNY Cortland, precum ºi doamna Mary 
E. Leonard, primarul oraºului Cortland.
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În ciuda programului extrem de încãrcat al conferinþei, am avut 
rãgazul de a putea cunoaºte ºi alte aspecte ale vieþii americane. 

(Adevãrul de Cluj, an XIV, nr. 3592, 31 aug.-1 sept. 2002, p. 5)

Universitatea „Babeş-Bolyai” – prezenţă activă Universitatea „Babeş-Bolyai” – prezenţă activă 
la AUDEMla AUDEM

În perioada 25-29 octombrie 2003, la Vilnius 
(Lituania) a avut loc cea de-a 14-a Conferinþã 
anualã a Alianþei Universitãþilor pentru 
Democraþie (AUDEM).

La actuala reuniune, desfãºuratã sub 
genericul „Spre un nou sistem al educaþiei 
universitare”, s-au oferit 47 de lucrãri, 
prezentate la reuniunea inauguralã, în douã 
sesiuni plenare ºi 16 „panel”-uri. Ca de obicei, conferinþa a mai 
cuprins: o masã rotundã, „Town Meeting”-ul ºi prezentarea situaþiei 
financiare a alianþei, deschise tuturor participnaþilor. De-a lungul 
celor 5 zile, programul conferinþei a inclus ºi un tur al oraºului, o 
vizitã la castelul din Trakai, programe artistice, recepþii etc. 

Universitatea „Babeº-Bolyai”, care este membru fondator al 
AUDEM, a fost prezentã la aceastã manifestare cu douã lucrãri: 
Mircea Maniu (care este ºi în „board”-ul AUDEM), Facultatea de 
Studii Europene – Grounding a Symbolic Geography of Europe 
on Economic Culture, ºi Ilie Rad, Facultatea de ªtiinþe Politice ºi 
Administrative – The Journalistic Academic Education at „Babeº-
Bolyai” University. Ambele lucrãri vor fi publicate în volumul 13 din 
Perspectives in Higher Education Reform, volum editat de Russell J. 
Meyer, de la University of Southern Colorado (SUA). 

Conferinþa a fost deschisã la Universitatea Tehnicã „Gediminas” 
din Vilnius, lucrãrile desfãºurându-se apoi la Centrul Internaþional 
de Conferinþe al celui mai modern hotel din Vilnius – Reval. La 
festivitatea de deschidere au vorbit: prof. dr. John Ryder, de la 
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Universitatea de Stat din New York, preºedintele AUDEM, prof. dr. 
Romualdas Ginevicius, rectorul Universitãþii Tehnice „Gediminas” 
din Vilnius, prof. dr. Robert King, cancelarul Universitãþii de Stat din 
New York. Au trimis mesaje de salut: Rolandas Peksas, preºedintele 
Republicii Lituania, Rolandas Pavilionis, membru al Seimului 
(Parlamentului) lituanian, prof. dr. Zeninas Rokus Rudzikas, 
preºedintele Academiei de ªtiinþe a Lituaniei º.a. 

Principalele teme dezbãtute pe durata conferinþei au vizat: 
educaþia, cultura, religia ºi societatea; probleme ºi progrese în 
învãþãmântul universitar; declaraþia de la Bologna: impact ºi 
rezistenþã; redefinirea Europei etc. Spiritul în care s-a discutat aici 
a fost foarte asemãnãtor celui de la cea de-a cincea Conferinþã a 
Asociaþiei Universitãþilor Europene, care a avut loc la Cluj-Napoca, 
în perioada 22-25 octombrie a. c. 

O temã extrem de interesantã în cadrul dezbaterilor a fost aceea 
a noului statut pe care îl are universitatea în fostele þãri comuniste. 
Mulþi participanþi au relevat faptul cã, în Europa, universitãþile mai 
pun încã accent pe „uma nioare”, spre deosebire de universitãþile 
americane, renumite pentru pragmatismul lor. O altã problemã 
apãrutã în aceste þãri este aceea a „masificãrii” învãþãmântului 
universitar, proces care se face, uneori, în detrimentul cali tãþii. 
Apariþia unui mare numãr de universitãþi particulare, fãrã a avea 
un corp profesoral de elitã, a dus, în multe cazuri, la coborârea 
standardului de calitate. O discuþie foarte vie a fost generatã de 
o comunicare vizând impactul pe care îl are Internetul asupra 
noiler generaþii de tineri. Mulþi vorbitori au subliniat avantajele 
extraordinare ale acestui mod de comunicare, atrãgând însã atenþia 
supra tentaþiei multor studenþi de a-ºi lua informaþia exclusiv de pe 
Internet, din surse care uneori pot fi mai greu controlate, ceea ce 
conduce la extinderea fenomenului de plagiat. Plecând de la aceastã 
concluzie, preºedintele AUDEM, profesorul John Ryder, a propus 
ca la urmãtoarea reuniune, care va avea loc la Pécs (Ungaria), sã 
se constituie ºi o secþiune la care sã fie invitaþi mai mulþi studenþi 
din diverse þãri, putând fi astfel ascultate ºi opiniile acestora, ca 
beneficiari ai educaþiei universitare, cu toate schimbãrile prin care 
trece Universitatea în noul mileniu.
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Pe lângã programul oficial, delegaþia celor 5 profesori români (de 
la universitãþi din Bucureºti, Sibiu ºi Timiºoara) a fost primitã de 
Excelenþa Sa, Lucian Fãtu, ambasadorul României la Vilnius (care a 
acordat un interviu Adevãrului de Cluj), ºi de Constantin Budianu, 
prim consilier al ambasadei. 

Graþie coordonatorului de programe internaþionale al Universitãþii 
Tehnice „Gediminas”, doamna Daiva Buivydiené, semnatarul acestor 
rânduri a fãcut o vizitã la Institutul de Jurnalism din Vilnius ºi a avut 
o întrevedere cu prof. dr. Audroné Nugaraité, directorul institutului, 
cu care s-a stabilit un plan de colaborare, axat pe trei direcþii: a. 
invitarea reciprocã la manifestãrile cu profil jurnalistic din cele douã 
universitãþi; b. traducerea ºi publicarea, tot pe bazã de reciprocitate, 
a unor studii de specialitate în revistele ºtiinþifice ale celor douã 
instituþii; c. schimb de studenþi jurnaliºti, care sã contribuie, prin 
articolele publicate, la o mai bunã cunoaºtere a realitãþilor din cele 
douã þãri. De asemenea, se vor face demersurile necesare pentru ca 
ansamblul folcloric al Universitãþii Tehnice „Gediminas” din Vilnius 
sã poatã participa la Festivalul Internaþional de Folclor „Serbãrile 
latinitãþii”, care se desfãºoarã anual la Cluj-Napoca, pentru toate 
aceste iniþiative existând sprijinul concret al Ambasadei României 
din Vilnius. 

Invitaţie la malul mării...Invitaţie la malul mării...

La mijlocul lunii iunie 2004, am primit de la profesorul Mihai 
Miron, preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, 
o scrisoare prin care eram invitat sã þin un curs cu profil jurnalistic 
la Constanþa, în faþa ziariºtilor constãnþeni. Am rãspuns imediat 
afirmativ, din motive subiective ºi obiective. Cele subiective þin de 
simpatia mea pentru oamenii care locu iesc în spaþiul dintre Dunãre 
ºi Mare. Mi-am satisfãcut stagiul militar într-o unitate dobrogeanã. 
Cum eram tânãr ºi trãiam încã în literatura cititã în anii adolescenþei, 
încercam sã gãsesc în aridul pãmânt dobrogean paºii Urumei din 
ªatra lui Zaharia Stancu sau peisajele dobrogene surprinse de unele 
reportaje ale lui Geo Bogza. La unitatea militarã din Corbu am citit 
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romanul Pânza de pãianjen, de Cella Serghi, care m-a impresionat 
profund ºi mi-am propus ca, imediat dupã „liberare”, sã o caut 
pe scriitoare la Bucureºti (lucru care s-a ºi întâmplat. Dar despre 
întâlnirea mea cu Cella Serghi voi vorbi cu altã ocazie). Tot ca soldat, 
la UM 01352, am debutat în presa militarã (Înainte ºi Apãrarea 
patriei), cu ºtiri, reportaje, recenzii etc., fãrã sã ºtiu atunci cã viaþa 
mea se va intersecta cu lumea fascinantã a ºtirilor, a jurnalismului 
în general. Îmi amintesc ºi acum rigorile cenzurii militare, care 
impunea un stil anume. De exemplu, nu puteam spune unde este 
localizatã unitatea militarã, putând folosi doar formularea: „În UM 
01352, unde comandant este locotenent-colonelul Petre Scafaru, 
au avut loc ºedinþele de trageri, aplicaþiile etc”. Dupã câþiva ani, 
aveam sã cunosc o altã mare personalitate dobrogeanã: sculptorul 
Ion Jalea. Am fãcut ºi cu marele artist un amplu interviu, schimburi 
de scrisori, materiale care aºteaptã sã fie pregãtite pentru a vedea 
lumina tiparului într-un volum (numãrul inaugural al revistei 
Excelsior, din 1992, este consacrat sculptorului Ion Jalea). 

Motivele obiective þineau de relaþiile instituþionale. Mi s-a spus 
cã la Constanþa vor veni cadre didactice de la facultãþile cu profil 
jurnalistic din România, iar eu þin foarte mult la unitatea de breaslã 
(a formatorilor în jurnalism, în cazul de faþã) ºi nu voiam sã lipsesc 
de la o asemenea întâlnire. 

În fine, ºtiam cã la Constanþa activeazã Aurelia Lãpuºan, 
prietenã a facultãþii la care lucrez, participantã la toate manifestãrile 
ºi acþiunile noastre (în recentul volum, Curente ºi tendinþe în 
jurnalismul contemporan, apãrut la Editura Limes din Cluj-Napoca, 
Aurelia Lãpuºan a publicat un foarte interesant studiu, Libertatea 
de a face „cum trebuie”). Doamna Aurelia Lãpuºan este autoarea 
a numeroase lucrãri de istorie localã (Medgidia – Carasu, 1996; 
Constanþa, memoria oraºului, 1997; Drumuri în istorie, 1998; 
Techirghiol pentru Europa, 1999; Teatrul ºi presa în Dobrogea, 2000; 
monumentala lucrare Drumul Pâinii în Dobrogea, 2001 – acestea 
scrise în colaborare cu soþul dânsei, juristul ªtefan Lãpuºan). Dar 
Aurelia Lãpuºan, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 
deþinãtoarea unor importante premii literare ºi publicistice, româneºti 
ºi strãine, este ºi autoarea unor cãrþi de beletristicã, în prozã, cum ar 
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fi Spovedania unei femei (1995) ºi Maria (2002). Recent, a publicat 
un foarte interesant manual de jurnalism, Genurile presei (2002). 
Este, aºa cum spuneam, managerul Trustului de Presã „Cuget Liber”. 
Am întrebat-o când mai are timp de scris (a tipãrit pânã în prezent 
peste 6000 de articole în ziare!), fiindcã, dupã cum zicea cronicarul, 
„pentru scris gândul slobod ºi fãrã valuri trebuieºte”. „Noaptea, când 
aud doar valurile mãrii!”, a venit imediat rãspunsul. 

Inteligentã, cultã ºi manieratã, arhivã vie a istoriei din Constanþa 
ºi Dobrogea, modestã ºi sensibilã la problemele celor mulþi (am aflat 
cã, sãptãmânal, primeºte în audienþã pe orice cititor al publicaþiilor 
editate de trust!), ºtiind sã impunã respect celor din jur, Aurelia 
Lãpuºan are toate cali tãþile pentru a deveni un bun parlamentar de 
Constanþa. Cine ºtie, poate îi fac astfel o sugestie pentru viitoarele 
alegeri!

Centrulul de Formare şi Perfecţionare Centrulul de Formare şi Perfecţionare 
în Jurnalism „Dobrogea”în Jurnalism „Dobrogea”

Mã aflu, de câteva zile, la Constanþa, pentru niºte cursuri privind 
stilistica ºi „gramatica” textului jurnalistic, þinute în faþa unor 
ziariºti constãnþeni. Cursurile se desfãºoarã, de fapt, în organizarea 
Centrului de Formare ºi Perfecþionare în Jurnalism „Dobrogea”, 
centru iniþiat de energica directoare a Trustului de Presã „Cuget 
Liber”, dr. Aurelia Lãpuºan, cadru didactic la Secþia de Jurnalism 
a Universitãþii „Ovidius” din Constanþa, prietenã a multor clujeni, 
inclusiv a redacþiei Adevãrul de Cluj (care este citit aici în varianta 
electronicã, dupã cum am putut constata în mai multe ocazii). Centrul 
acesta, cãruia i se va da în curând ºi un statut juridic, este organizat 
sub egida Comitetului Director al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti 
din România (preºedinte: prof. dr. Mihai Miron), a Trustului de 
Presã „Cuget Liber” (manager general: dr. Aurelia Lãpuºan), a Filialei 
Constanþa a UZP ºi a Universitãþii „Ovidius”. 

Aºa cum rezultã din statutul sãu, centrul va organiza cursuri 
pentru pregãtirea angajaþilor din presã, fãrã o calificare de specialitate, 
dar ºi a altor categorii de salariaþi, care, conform noului Cod al 
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Muncii, trebuie sã facã, periodic, dovada frecventãrii unor forme de 
perfecþionare în specialitatea profesatã. Cursurile centrului vizeazã 
profesiile de redactor, reporter, pu blicist comentator, corector, 
tehnoredactor, purtãtor de cuvânt, agent de publiciate, agent de 
marketing, secretariat-biroticã etc. Acesta este primul centru de 
formare profesionalã în profilul amintit, dorindu-se un fel de centru-
pilot, pentru alte centre propuse a se înfiinþa în diferite regiuni 
ale þãrii. Se intenþioneazã formarea unei biblioteci de specialitate a 
centrului, editarea unei publicaþii sub egida acestuia ºi, de ce nu, 
întemeierea unei edituri proprii, care sã tipãreascã mai ales, dacã 
nu exclusiv, carte de profil. De asemenea, iniþiatorii ºi membrii 
fondatori ai centrului doresc sã invite cadre didactice din strãinãtate, 
jurnaliºti de la marile instituþii de presã din þarã ºi de peste hotare, 
sã organizeze conferinþe ºi simpozioane etc. O primã realizare 
a centrului este cã, la cursurile inaugurale, au participat cadre 
didactice de la aproape toate facultãþile de jurnalism din România. 
Iatã conferenþiarii din aceastã varã ºi tematica propusã: prof. dr. 
Mihai Miron, preºedintele Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din 
România (Panorama presei: de la scris la audiovizual), prof. univ. dr. 
doc. Manuela Cernat, Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã 
Bucureºti (Jurnalismul ºi relaþiile pu blice), prof. univ. dr. Victor 
Viºinescu, decanul Facultãþii de Jurnalism din cadrul Universitãþii 
Hyperion din Bucureºti (Prolegomene de istorie a presei româneºti 
ºi strãine), conf. univ. dr. Ioan Popa, Universitatea din Braºov 
(Documentarea în presã), conf. univ. dr. Mihai Cernat, Facultatea de 
Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii din cadrul Universitãþii Bucureºti 
(Secretariat de redacþie în presa scrisã), conf. univ. dr. Aurelia 
Lãpuºan, Universitatea „Ovidius” (Genuri ºi specii publicistice în 
presã), lect. univ. drd. Romeo Nãdãºan, Universitatea Ecologicã 
din Bucureºti (Aspecte ale conceperii ºi elaborãrii ziarului modern), 
lect. univ. dr. Lia Lucia Epure, Universitaea Banatul din Timiºoara 
(Ancheta de presã), ºi semnatarul acestor rânduri, reprezentând 
Catedra de Jurnalism a Universitãþii „Babeº-Bolyai”, titularul 
cursului Stilistica ºi „gramatica” textului jurnalistic. 

La sfârºitul cursurilor, ce se vor finaliza la mijlocul lunii septembrie, 
în prezenþa cursanþilor (care vor pregãti o lucrare ºtiinþificã aferentã 
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tematicilor expuse), a tuturor cadrelor didactice participante, a 
rectorilor universitãþilore constãnþene, a oficialitãþilor locale etc., se 
vor elibera diplome de atestare a pregãtirii profesionale, recunoscute 
de Ministerul Muncii ºi de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi 
Turismului, eliberate de Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti, care vor 
da dreptul celor în cauzã sã devinã membri ai UZP, fãrã a mai trece 
prin alte examene de atestare profesionalã.

A XV-a Conferinţă Anuală a Alianţei A XV-a Conferinţă Anuală a Alianţei 
Universităţilor Universităţilor 

pentru Democraţie (AUDEM)pentru Democraţie (AUDEM)

În perioada 7-10 noiembrie 2004, la Pécs (Ungaria) s-a desfãºurat 
cea de-a XV-a conferinþã anualã. Deschiderea conferinþei a avut 
loc în fastuoasa salã de ºedinþe a Consiliului Judeþean Baranya. 
La ceremonia de deschidere au luat cuvântul: dr. John Ryder, 
presedintele AUDEM; dr. László Lénárd, rectorul Universitãþii 
din Pécs, dr. László Toller, primarul oraºului Pécs, Cesar Beltran, 
purtãtorul de cuvânt al Ambasadei SUA în Ungaria, dr. Constantine 
W. Curris, preºedintele Asociaþiei Americane a Universitãþilor ºi 
Colegiilor, dr. Mikhail Stepko, ministru adjunct al Ministerului 
Educaþiei din Ucraina (þarã care va gãzdui reuniunea viitoare 
AUDEM), alte personalitãþi. A fost prezent ºi preºedintele 
Consiliului Academic al Universitãþii ”Babeº-Bolyai”, prof. univ. 
dr. Andrei Marga. De la Universitatea “Babeº-Bolyai” au participat 
cu lucrãri: conf. univ. dr. Mircea Maniu (Facultatea de Studii 
Europene) ºi prof. univ. dr. Ilie Rad (Facultatea de ªtiinþe Politice, 
Administrative ºi ale Comunicãrii). La sugestia preºedintelui John 
Ryder, la aceasta reuniune s-a organizat o sesiune specialã dedicatã 
studenþilor, la care au participat ºi doi studenþi clujeni: Mihaela 
Muntean (Facultatea de Litere) ºi Mihai-Ionuþ Rad (Facultatea de 
ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii).
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Şcoala de vară de la Universitatea din Ede Şcoala de vară de la Universitatea din Ede 
(Olanda)(Olanda)

La sfârºitul lunii august ºi începutul 
lunii septembrie 2005, la Universitatea 
Creºtinã din Ede (Olanda) a avut 
loc prima ediþie a unei ºcoli de varã, 
dedicatã problemei transparenþei ºi 
democraþiei. ªcoala de varã, organizatã de prof. Ton Veen, a avut 
delegaþii din patru þãri: Olanda, România, Turcia ºi Ungaria. Din 
partea facultãþii noastre, au participat urmãtoarele cadre didactice: 
prof. univ. dr. Ilie Rad, ºeful Catedrei de Jurnalism, conf. univ. dr. 
Cãlin Rus, ºeful Catedrei de Comunicare ºi Relaþii Publice, asist. univ. 
drd. Cristina Nistor, de la Catedra de Jurnalism, precum ºi studentele 
Georgeta Gavriº, Camelia Nistor, absolvente ale Secþiei de Jurnalism. 
Ur mã toarea ediþie a acestei ºcolii de varã va avea loc la Budapesta.

A XVI-a Conferinţă Anuală a Alianţei A XVI-a Conferinţă Anuală a Alianţei 
Universităţilor pentru Democraăie (AUDEM)Universităţilor pentru Democraăie (AUDEM)

În perioada 23-26 octombrie 2005, la Yalta a avut loc reuniunea 
anualã a Universitãþilor pentru Democraþie (AUDEM), cu tema Rolul 
Universitãþii în dezvoltarea democraþiei. Deschiderea lucrãrilor a 
avut loc în celebra salã de conferinþe unde, în 1945, a avut loc 
întâlnirea dintre Stalin, Roosevelt ºi Churchill, soldatã cu semnarea 
unei declaraþii prin care soarta þãrilor din estul ºi sud-estul Europei 
a fost pecetluitã pentru circa o jumãtate de secol. Semnatarul acestor 
rânduri a susþinut conferinþa The University and Censorship in 
Romanian Communism.

De asemenea, subsemnatul a fost ales în board-ul AUDEM, în 
locul profesorului Mircea Maniu, al cãrui mandat a expirat. Din 
aceastã poziþie, am putut pleda pentru ideea ca, în 2007, conferinþa 
anualã AUDEM sã aibã loc la Cluj-Napoca, propunere acceptatã de 
conferinþã.
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Între Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg Între Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg 
şi Universitatea “Babeş-Bolyai”şi Universitatea “Babeş-Bolyai”

În perioada 11-21 octombrie 2005, am fãcut o vizitã la Universitatea 
de Stat din Sankt-Petersburg, în urma unei invitaþii primite de la 
Catedra de limbi romanice a celebrei universitãþi ruse, întemeiate de 
Petru cel Mare, ºi, fapt important pentru români, a treia universitate 
din lume, dupã cele din Viena ºi Budapesta, unde s-a predat limba 
românã, începând din anul 1840. 

Scopul vizitei a fost, în primul rând, susþinerea a trei conferinþe 
(Cenzura comunistã din România; Relaþiile dintre pãrinþi ºi copii în 
literaturile românã ºi rusã; Învãþãmântul jurnalistic din România) 
ºi lansarea cãrþii mele, De la Moscova la New York (Editura Limes, 
Cluj-Napoca, 2005). Am participat la mai multe seminarii, putând 
cunoaºte astfel eforturile pe care studentele (sunt numai studente!) 
le fac pentru a învãþa limba lui Eminescu. Am apreciat preocupãrile 
ºtiinþifice ale doamnei Tamara Alexandrovna Repina, fãcute de-a 
lungul a peste trei decenii, pentru promovarea limbii ºi culturii 
române în “Parisul de pe Neva”, dar ºi eforturile tinerelor profesoare 
(Maria Mihailovna Rîjova, Daria Railean, Anna Olegovna Kubasova) 
pentru procurarea de cãrþi ºi materiale didactice, de reviste de 
specialitate etc., în condiþiile în care nu beneficiazã de ajutorul unor 
instituþii româneºti care chiar asta ar trebui sã facã. Am exprimat 
disponibilitatea Institutului Cultural Român, prin Centrul de 
Studii Transilvane, pentru a trimite secþiei române cãrþi ºi reviste 
de specialitate. Am prezentat oferta Departamentului de culturã ºi 
civilizaþie româneascã al universitãþii noastre, studiile masterale 
de aici etc. 

Am prospectat, de asemenea, realizarea unor proiecte comune 
de cer cetare, în care sã fie implicate mai multe centre universitare 
(Viena, Praga, Budapesta, Cluj-Napoca, Sankt-Petersburg), proiecte 
finanþate de organisme europene, prin programele CEPUS, Socrates, 
Erasmus, Leonardo etc. Am realizat douã ample interviuri cu doi 
romaniºti celebri de aici, Tamara Alexandrovna Repina ºi Rajmund 
Piotrowsky. Sunt doi romaniºti care vorbesc excelent limba românã, 
despre care au scris nenumãrate studii de strictã specialitate, 
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manuale, crestomaþii etc. Þin sã subliniez poziþia pe care prof. univ. 
dr. Rajmund Piotrowsky a avut-o, ºi în timpul regimului sovietic, în 
privinþa limbii “moldoveneºti”, domnia sa scriind: “Acest termen 
(limba moldoveneascã, n. I. R.) a fost un instrument al politicii 
imperiale þariste, iar apoi al politicii stalinist-bolºevice. Menirea 
acestui instrument era de a izola Basarabia, iar mai târziu Republica 
Moldova, de arealul românesc.” 

Am demarat redactarea unui amplu studiu despre publicaþiile 
L’Entente (ziar de propagandã, care a apãrut la Petrograd, în perioada 
ianuarie 1917-febraurie 1918, ca “semioficios al tuturor legaþiilor 
Alianþei de la Petrograd”, redactat de N. D. Cocea ºi ziaristul francez 
Bacher) ºi Îndreptarea (ziar scos de Partidul Socialist Român, în 
1918, cu texte în limbile românã ºi rusã, probabil tot cu participarea 
lui N. D. Cocea, care se afla aici încã din 1917). De asemenea, vom 
publica într-o revistã culturalã din România, împreunã cu doamna 
Maria Mihailovna Rîjova, douã texte în limba românã, datând din 
anul 1821, scrise la Chiºinãu, cu caractere chirilice, texte pe care 
poetul A. S. Puºkin, pe vremea când se afla la Chiºinãu, voia sã le 
foloseascã pentru realizarea unei scrieri literare proprii. De asemenea, 
vom scrie un studiu despre prima gramaticã româneascã apãrutã 
în spaþiul rusesc, în 1840, ºi despre crestomaþia aferentã, avându-l 
ca autor pe “amploiatul ministerului de esterne”, Iac. Ninculov. 
Toate aceste documente se pãstreazã la Biblioteca Naþionalã din 
Sankt-Petersburg, fiind documente foarte valoroase din punct de 
vedere istoric, cultural ºi lingvistic. În fine, am urmãrit realizarea 
unei colaborari cu excelenta Facultate de Jurnalistica de aici. Am 
avut întâl niri cu prof. dr. Puiu Anatoli Stepanovici, ºeful Catedrei de 
jurnalism internaþional, ºi cu lect. dr. Ruslan Bekurov, prodecan al 
facultãþii, responsabil cu relaþiile internaþionale. Cu ambele instituþii 
am cãzut de acord cã putem colabora ºi în urmãtoarele direcþii: 
schimb anual de studenþi (deocamdatã pe principiul “drumeþiei în 
ospeþie”) ºi cadre didactice, participarea la simpozioanele anuale 
organizate de facultãþile noastre, schimb de publi caþii ºtiinþifice 
(Nevski Nabliudateli ºi PR – Dialog, respectiv Reporter si Efemerides), 
traducerea sau tiparirea reciprocã a unor studii de specialitate în 
publicaþiile amintite. 
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Pe lângã aceste obiective, programul a cuprins ºi vizitarea unor 
puncte de interes cultural ºi turistic de mare importanþã, care vor face 
obiectul unor articole cu profil jurnalistic: Ermitajul, Muzeul Rus, 
Catedrala Sf. Isaac, Catedrala Cazan, Muzeul Apãrãrii Leningradului, 
Fortãreaþa Petru ºi Pavel, Clãdirea Amiralitãþii, Casa Puºkin, precum 
ºi alte locuri în care au trãit sau au creat Anna Ahmatova, A. Blok, 
Dostoievski, Nekrasov, Nabokov s. a. Graþie domnului Mihail 
Aleksandrovici Marusenko, directorul De par ta mentului de Filologie 
Romanicã, ºi doamnei Maria Mihailovna Rîjova, ºefa Secþiei de limba 
românã, care mi-au pus la dispoziþie o maºinã a universitãþii, am 
putut face o vizitã la Þarskoe Selo (actualmente oraºul Puºkin), 
reºedinþa de varã a þarilor de odinioara, locul de unde ultima familie 
imperialã rusã a fost ridicatã de bolºevici, la ordinul lui Lenin, dusã 
la Ecaterinburg ºi executatã.

Cred cã asemenea demersuri de colaborare, inclusiv cu universitãþi 
din fostul spaþiu sovietic, se înscriu pe linia unei deschideri fãrã 
precedent a universitãþii noastre.

Adelin Petrişor, invitat al Catedrei de JurnalismAdelin Petrişor, invitat al Catedrei de Jurnalism

Cunoscutul reporter special al Antenei 1 Bucureºti, Adelin Petriºor, 
a fost, timp de douã zile, oaspete al Catedrei de Jurnalism a Facultãþii 
de ªtiinte Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii din cadrul 
Universitãþii “Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. Vizita lui Adelin 
Petriºor se înscrie în cadrul proiectului “Drumul spre glorie”, iniþiat 
de ºeful Catedrei de Jurnalism, prof. univ. dr. Ilie Rad, proiect la 
care vor participa cele mai importante vedete ale mass-mediei din 
România. 

Vineri, 25 noiembrie 2005, ora 10,00, în Am fi teat rul “Woodrow 
Wilson” al Facultãþii de ªtiinte Po li tice, Administrative ºi ale 
Comunicãrii (Str. General Traian Moºoiu, nr. 71), Adelian Petriºor 
a susþinut expunerea Jurnalist în zone de rãzboi, dupã care a avut 
loc un dialog cu cei prezenþi. 

Adelin Petriºor s-a nãscut la 29 iulie 1975, în localitatea Buzãu, 
fiind absol vent al Facultãþii de Drept din Bucureºti. Încã din timpul 
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anilor de studen þie colaboreazã cu diferite instituþii mass-media, 
dedicându-se apoi exclusiv profesiei de jurnalist. Astfel, este 
alternativ reporter de ºtiri la Radio 2 M + (1994-1995), reporter de 
ºtiri la Tele 7 abc (1995-1997), reporter de ºtiri la TVR (1997-1999), 
din 1999 fiind reporter special al Antenei 1 Bucureºti.

În perioada martie-septembrie 2002, a fost corespondentul 
permanent al TVR în Israel ºi în Teritoriile palestiniene.

În ultimii ani a fost corespondent în mai multe zone de conflict: 
Liban (1996), Albania (1997), Algeria (1998), Operaþiunea “Vulpea deºer-
tului”, Irak (1998), campania NATO din Iugoslavia (1999), Afganistan 
(2002), Cisiordania ºi Gaza (2002), Irak (2003), Franþa (2005).

Pe lângã acestea, Adelin Petriºor a avut ºansa sã transmitã în 
direct de la evenimente importante, precum: prãbuºirea controlatã a 
staþiei spaþiale MIR (2001), scufundarea submarinului nuclear Kursk 
(2000), luarea de ostatici la un teatru din Moscova (2002), atentatele 
din Turcia (2004), atentatele de la Madrid (2004).

Adelin Petrişor vorbind studenţilor jurnalişti.
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În primavara anului1999, în timpul bombardamentelor din 
Belgrad, a realizat, în exclusivitate, un interviu cu Jeliko Raznatovic 
(cunoscutul te ro rist sârb Arkan), iar în august 2002, la Ramalah, 
a realizat un interviu, tot în exclusivitate, cu liderul palestinian 
Yasser Arafat, care, la acea datã, era blocat la reºedinþa sa, aflatã 
sub asediul armatei israeliene.

În ciuda tinereþii sale, Adelin Petriºor are în palmares numeroase 
premii ºi distincþii, între care menþionãm 3 premii ale Asociaþiei 
Profesioniºtilor de Televiziune. În 2000 si 2002, a luat premiul 
pentru corespondenþe de rãzboi, iar în 2003 a primit Marele Premiu 
APTR pentru transmisiunile de la Bagdad. Tot în 2003, alãturi de 
alþi colegi din presã, Ministerul Afacerilor Externe al României ºi 
Consiliul Naþional al Audiovizualului l-au declarat „Corespondentul 
anului”.

Alex. Ştefănescu,Alex. Ştefănescu,
oaspete al catedrei de Jurnalismoaspete al catedrei de Jurnalism

În zilele de 30-31 ianuarie 2006, scriitorul 
Alex. ªtefãnescu, redactorul-ºef al revistei 
România literarã, primul decan al Facultãþii 
de Jurnalism de la Universitatea din Bucureºti, 
a fost oaspetele Catedrei de Jurnalism a 
Universitãþii “Babeº-Bolyai”.

Luni, 30 ianuarie 2006, ora 12,00, în 
Amfiteatrul “Woodrow Wilson” al Facultãþii 
de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale 
Comunicãrii (Str. General Traian Moºoiu, nr. 71), Alex. ªtefãnescu 
a susþinut confe rinþa Ziaristul – trimisul special al publicului. 

Marþi, 31 ianuarie 2006, ora 12,00, în Sala “Ioan Muºlea” a 
Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga”, a avut loc lansarea 
monumentalei sale Istorii a literaturii române contemporane. 1941-
2000, Editura Maºina de scris, Bucureºti, 2005. Au luat cuvântul: 
Irina Petraº, Marta Petreu ºi Ilie Rad.
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Autorul a acordat autografe ºi a rãspuns întrebãrilor celor 
prezenþi.

Scriitorul Alex. ªtefãnescu s-a nãscut la 6 noiembrie 1947, la 
Lugoj (unde pãrinþii sãi, amândoi din nordul Moldovei, se aflau 
temporar). Urmeazã ºcoala primarã, gimnaziul ºi liceul la Suceava 
(1954-1965), dupã care devine student al Facultãþii de Limba ºi 
Literatura Românã a Universitãþii din Bucureºti (licenþa în 1970). Dupã 
terminarea facultãþii lucreazã, succesiv, în redacþiile publicaþiilor 
Tomis, Suplimentul literar-artistic al “Scânteii tineretului”, România 
liberã ºi Magazin (1971-1989). Din 1990 este redactor la România 
literarã, iar din 1995 – redactor-ºef al acestei publicaþii. Membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, din 1977. La sfârºitul anului 1994, 
înfiinþeazã o editurã particularã, Maºina de scris, condusã de soþia 
sa, Domniþa ªtefãnescu. Membru al Consiliului de Administraþie al 
TVR (1998-2002). Vicepreºedinte al PNÞCD în anii 2003-2004. 

Alex. ªtefãnescu a publicat peste 4000 de articole de criticã 
literarã, în principalele reviste de culturã din România. A debutat 
editorial cu volumul de criticã Preludiu (Editura Cartea Româneascã, 
Bucureºti, 1977), dupã care a publicat: Jurnal de critic (Editura 
Cartea Româneascã, Bucureºti, 1980); Tudor Arghezi intrepretat 
de…, antologie (Editura Eminescu, Bucureºti, 1981); Între da ºi 
nu, criticã literarã (Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1982); 
Dialog în bibliotecã, teorie literarã (Editura Eminescu, Bucureºti, 
1984); Introducere în opera lui Nichita Stãnescu (Editura Minerva, 
Bucureºti, 1986); Prim-plan (35 de profiluri de scriitori contemporani), 
Editura Eminescu (Bucureºti, 1987); Gheaþa din calorifere ºi gheaþa 
din whisky (jurnal politic, 1990-1995), Institutul European, Iaºi, 
1996 (Premiul Uniunii Scriitorilor); Întâmplãri, prozã (Institutul 
European, Iaºi, 2000); Ceva care seamãnã cu literatura, criticã literarã 
(Editura ªtiinþa, Chiºinãu, 2003; Premiul Asociaþiei Scriitorilor din 
Bucureºti); Melania ºi ceilalþi, comedie romanticã în ºapte pãrþi 
(Editura Publicaþiilor pentru Strãinãtate, Bucureºti, 2004); Jurnal 
secret. Ilustraþii de Ion Barbu (Editura Corint, Bucureºti, 2005).

În anul 2005 a publicat Istoria literaturii române contemporane. 
1941-2000. Concepþia graficã: Mihaela ªchiopu. Fotografii: Ion Cucu 
(Editura Maºina de scris, Bucureºti, 2005), cea mai importantã carte 
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a sa, la care a lucrat treisprezece ani, eveniment literar important 
pentru istoriografia literarã postdecembristã. “Ca sã termin aceastã 
carte – spunea autorul cu puþin timp înainte ca ea sã aparã –, am 
renunþat la concediu, la week-end-uri, la o cãlãtorie în America, 
pentru care aveam biletele de avion deja cumpãrate. […]. Din punct 
de vedere editorial, cea mai mare împlinire este aceastã carte pe care 
o voi scoate. Este cartea vieþii mele”.

Paralel cu activitatea de critic literar, Alex. ªtefãnescu s-a 
remarcat ºi ca autor dramatic. Astfel, piesa Melania ºi ceilalþi a fost 
jucatã la Teatrul “Fantasio” din Constanþa, în 1992 (cu titlul Love 
story în lift), în regia lui Constantin Dinischiotu, ºi la Teatrul de Stat 
din Arad (1994), în regia lui Sabin Popescu. 

Este autor al scenariului pentru serialul de teatru TV în 12 
episoade, Cãsãtorie imposibilã (difuzat în 2000, în regia lui Silviu 
Jicman). 

Timp de doi ani (2004-2005), a realizat sãptãmânal, pentru 
Realitatea TV, emisiunea “Un metru cub de culturã” (Premiul 
Asociaþiei Profesioniºtilor din Televiziunea Românã – APTR – pentru 
talk-show-uri, pe anul 2004).

Colaborare academică între Universitatea Colaborare academică între Universitatea 
“Babeş-Bolyai” şi Universitatea din Istanbul“Babeş-Bolyai” şi Universitatea din Istanbul

În perioada 7-16 ianuarie 2006, trei cadre didactice de la Universitatea 
de Stat din Istanbul s-au aflat într-o vizitã la Facultatea de ªtiinþe 
Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii din cadrul Universitãþii 
“Babeº-Bolyai”. E vorba de dr. Nilüfer Penbecioglu Õcel, de la 
Facultatea de Comunicare, Catedra de 
Radio, TV ºi Film, de dr. Serra Gõrpe, de la 
Facultatea de Comunicare, Catedra de Relaþii 
Publice ºi Publicitate, ºi de dr. Candan Celik, 
de la aceeaºi facultate ºi catedrã. 

Pe durata vizitei, cele trei profesoare au 
avut întâlniri cu decanul facul tãþii, Cãtãlin 
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Baba, cu ºefii catedrelor de Jurnalism (Ilie Rad) ºi Comunicare 
Socialã ºi Relaþii Publice (Cãlin Rus), cu membrii celor douã catedre. 
Au susþinut mai multe cursuri, seminarii ºi ateliere practice, având 
utile discuþii cu studenþii privind realitãþile contemporane din cele 
douã þãri. De asemenea, s-au întâlnit cu personalitãþi ºi conducãtori 
ai unor asociaþii ºi instituþii cultura le din Cluj-Napoca: dr. Irina 
Petraº, preºedinta Asociaþiei Scriitorilor din Cluj, prof. univ. dr. 
Ioan Bolovan, directorul Centrului de Studii Transilvane, conf. univ. 
dr. Ion Ma xim Danciu, redactorul-ºef al revistei Tribuna (unde s-a 
discutat despre realizarea unui numãr special al Tribunei, dedicat 
relaþiilor culturale româno-turce). De asemenea, au asistat la douã 
lansãri de cãrþi (Sorin Mureºan, British Interests in Romania? Elements 
of British foreign policy towards Romania in the twentieth century. An 
interdiciplinary analysis, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 2005 – la 
Institutul de Relaþii Internaþionale – ºi Cella Serghi. Interviuri. Cu 
douãsprezece scrisori inedite cãtre Ilie Rad. Ediþie îngrijitã, prefaþã 
ºi notã asupra ediþiei de Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005 
– la Catedra de Jurnalism). Au participat la vernisajul unei expoziþii 
de artã fotograficã, la Muzeul Naþional de Artã. Programul oaspeþilor 
din Turcia a mai cuprins vizite la Muzeul de Istorie al Transilvaniei, 
la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, vizionarea unui spectacol de 
operã, vizita unor unitãþi de învãþãmânt din sectorul preuniversitar 
etc. Dr. Nilüfer Penbecioglu Öcel a acordat un interviu lui Ilie Rad, 
publicat în Adevãrul de Cluj. 

La finalul vizitei s-a semnat un acord de cooperare între 
departamentele de profil ale celor douã universitãti, care include: 
schimb de profesori ºi studenþi, invitarea reciprocã la simpozioane 
ºi conferinþe internaþionale organizate de departamentele semnatare, 
traducerea reciprocã a unor studii de specialitate în revistele proprii, 
conceperea unor proiecte comune, prin care sã fie atrase fonduri 
europene etc. 

Menþionãm cã la aceastã vizitã s-a implicat ºi Institutul Cultural 
Român din Istanbul (director: Mihai Maxim; director-adjunct: Cãlin 
Felezeu).

(Adevãrul de Cluj, an XVII, nr. 4624, 14-15 ianuarie 2006, p. 4)
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Lansare de carte la Catedra de JurnalismLansare de carte la Catedra de Jurnalism

Joi, 12 ianuarie 2006, începând cu ora 12,00, în Sala de Consiliu a 
Facultãþii de ªtiinte Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii din 
cadrul Universitãþii “Babeº-Bolyai” (Str. Traian Moºoiu, nr. 71), a 
avut loc lansarea volumului Cella Serghi, Interviuri. Cu douãsprezece 
scrisori inedite cãtre Ilie Rad. Ediþie îngrijitã, prefaþã ºi notã asupa 
ediþiei de Ilie Rad, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005.

Despre cartea lansatã au vorbit: Cãtãlin Baba, decanul facultãþii, 
Victor Cubleºan, critic literar, Mircea Petean, editorul cãrþii, ºi Ilie 
Rad.

Acþiunea face parte dintr-un proiect mai amplu al Catedrei de 
Jurnalism, menit sã punã în valoare activitatea jurnalisticã a marilor 
scriitori români.

“Jurnalistica este o profesie situată “Jurnalistica este o profesie situată 
la graniţa dintre ştiinţă şi artă” la graniţa dintre ştiinţă şi artă” 

Profesorul universitar dr. Ilie Rad este actualmente titularul Catedrei 
de Jurnalisticã de la Facultatea de ªtiinþe Politice ºi Administrative 
a Universitãþii “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Este autorul a circa 
10 volume rezultate din activitatea de cercetare legatã, în special, de 
mass-media, dar nu numai, unele constituind jurnale de cãlãtorie 
extrem de incitante ºi instructive pentru cititori. Graþie acestui CV 
bogat, dar mai ales a faptului cã se ocupã de formarea tinerilor care 
bat la porþile grele, dar pline de satisfacþie, ale profesiei de jurnalist, 
ne-a acordat, cu bunavoinþã, interviul de faþã

Reporter: D-le profesor, cum vedeþi viitorul profesiei de jurnalist?
Ilie Rad: Va fi una dintre cele mai cãutate profesii, în virtutea 

faptului cã instituþiile mass-media au luat, dupã 1989, o amploare 
nemaiîntâlnitã la noi. Va fi, în continuare, foarte atractivã pentru 
tineret, în special pentru cã se potriveºte cu vârsta lor, cu dinamismul 
lor, fiind o profesie care te þine tot timpul în prizã, ea oferind prilejul 
sã cunoºti oameni diferiþi, sã cãlãtoreºti mult etc. Această diversitate 
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îi asigurã un mare grad de atractivitate ºi valabilitate pe termen 
lung.

R.: Noua structurã a învãþãmântului superior este, conform cu 
recomandãrile Declaraþiei de la Bologna, de trei ani studii de bazã, 
doi ani masterat ºi apoi doctoratul. Nu consideraþi cã studiile de 
bazã sunt insuficiente pentru aceastã profesie ce necesitã cunoºtinþe 
temeinice ºi extrem de diverse?

I. R.: Noua structurã îi ajutã pe tineri sã se profesionalizeze mai 
repede ºi, deci, este absolut necesarã. Este ºi opinia multor oameni 
din sfera academicã, dar ºi a instituþiilor mass-media. Cu atât mai 
mult cu cât apariþia Internetului a creat o breºã extraordinarã, în 
sensul cã acum se pot trimite spre public foarte multe informaþii 
necontrolate, într-o libertate totalã, nimeni nemaiputând verifica atât 
de riguros acurateþea ºi exactitatea celor emise... Aºa încât, aplicând 
structura nouã, am modificat ºi programa sau curricula, cum se 
spune acum. Aceasta ºi în urma unei întâlniri þinute la Bucureºti, 
cu decanii ºi cadrele de conducere ale secþiilor de jurnalisticã din 
þarã, circa 40, unde s-a stabilit un plan de învãþãmânt general, 
compatibil cu programele marilor universitãþi din Europa ºi SUA. În 
parantezã, meritã sã vã spun cã, deºi n-am avut tradiþie în acest tip de 
învãþãmânt, cu mândrie menþionez cã primul curs de jurnalisticã din 
Romania s-a þinut chiar aici, la Cluj, în 1919, la Facultatea de Drept 
ºi ªtiinþe de Stat, cum se numea atunci. ªi, subliniez, s-a înfiinþat pe 
lânga Facultatea de Drept – ºi nu de Litere –, pentru cã s-a considerat 
imperios necesar ca un ziarist sã cunoascã bine legile. Ceea ce este 
valabil ºi astazi... Revenind la discuþia noastrã, trebuie sã spun cã, 
la noi, aplicarea principiilor Declaraþiei de la Bologna a fost infinit 
mai uºoarã, pentru cã am avut o programã extrem de rela xatã din 
start, în comparaþie cu facultãþile cu tradiþie de 80 de ani. Plus cã 
orele de la noi erau þinute ºi de anumiþi profesori asociaþi ºi, deci, n-a 
fost nici o problemã sã renunþãm la unele cursuri predate de aceºtia, 
având, însã, grijã sã pãstrãm tot ceea ce era de strictã specialitate: 
genurile jurnalistice, introducere în sistemul mass-media, istoria 
instituþiilor mediatice, cursuri de stilisticã, foarte multe cursuri 
practice, probleme de eticã ºi deontologie etc. Aºadar, programa a 
fost elaboratã astfel încât sã acopere toate pro blemele fundamentale 
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ce concureazã la profesionalizarea absolvenþilor. Paralel, s-au 
organizat formele masterale ºi în consecinþã, ºi noi am organizat 
un masterat cu discipline menite sã adânceascã studiile din palierul 
de bazã: “Co mu nicarea mediaticã în epoca globalizãrii”. Aflat în al 
treilea an de existenþã, el are succes în rândurile studenþilor, unii 
dintre ei publicând lucrãri în revistele de specialitate. Iar câþiva sunt 
înscriºi deja la doctorat.

R.: Cum se reflectã în practicã hotãrârea Senatului UBB de a nu 
se mai da admitere la o secþie unde trebuie avutã în vedere ºi vocaþia 
tânarului pentru o astfel de profesie?

I. R.: A dus la o mare afluenþã de candidaþi, numai anul trecut 
înscriindu-se iniþial peste 600 de tineri, dintre care au confirmat 
220. Aceasta, faþã de 40 de locuri înainte de luarea deciziei. Iar ca sã 
suplinim testul de vocaþie la care v-aþi referit, am introdus ºi cursuri 
opþionale, de la orice facultate doresc studenþii, dar trei obligatoriu 
de urmat, selecþia de aptitudini fãcându-se, în anii ºcolarizãrii, 
prin exigenþa cadrelor didactice, aplicându-se cunoscuta devizã 
a “Junimii”: “Intrã cine vrea, iese cine poate”. De altfel, eu susþin 
de ani de zile cã jurnalistica este o profesie aflatã la graniþa dintre 
ºtiinþã ºi artã.

R.: Ce are în lucru scriitorul, dar si universitarul Ilie Rad?
I. R.: Personal lucrez la ediþia II-a a unui curs important, cred eu: 

“Stilisticã ºi mass-media” sau, altfel spus, “scriitura de presa”, fiind 
vorba despre acurateþea textului. Dupa aceea, un volum de note de 
cãlãtorie – similar cu cel recenzat de ziarul dvs. (De la Moscova la 
New York) – care se va numi De la Nandra la Ierusalim, Nandra fiind 
denumirea satului meu natal. Iar la facultate avem proiecte pentru 
studenþi, cred, foarte interesante: “Con vo rbirile de la Cluj”, având ca 
invitaþi ziariºti în vogã, cunoscuþi. Am avut deja întâlniri cu Adelin 
Petriºor de la “Antena 1” ºi, alta, cu scriitorul Alex. ªtefãnescu, 
fost coleg de-al dvs., la România liberã, între altele, actualmente 
redactor-ºef al României literare, ºi autorul celei mai recente Istorii a 
literaturii române contemporane. 1941-2000, lansatã, zilele trecute, 
ºi la Cluj-Napoca. În luna martie va veni Mircea Dinescu º.a. Apoi 
proiectul “Publicistica marilor scriitori romani”, care este o selecþie 
a literaturii de frontierã a acestora; avem deja pu blicate o parte din 
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scrisorile lui Geo Bogza, adresate unor ardeleni; toate interviurile 
lui Edgar Papu ºi un volum cu interviurile Cellei Serghi. Alt proiect 
se referã la invitarea unor ziariºti clujeni la întâlnirea cu studenþii, 
care sã-i introducã în atmosfera mass-mediei de aici ºi, eventual, sã 
ducã la colaborãri utile pentru ambele parþi. Un al patrulea proiect 
prevede invitarea unor cadre universitare de la alte facultãþi de profil, 
pentru conferinþe sau lansare de cãrþi, creând, astfel, ºi un etalon 
de comparaþie pentru studenþii noºtri, dar ºi o anumitã competiþie 
între diferitele secþii de jurnalisticã. La toate acestea se adaugã un 
simpozion naþional de jurnalisticã, organizat în fiecare an, pe teme 
distincte. Anul trecut, el a fost dedicat istoriei presei româneºti, iar 
acum va avea ca temã “Stil ºi limbaj în mass-media din România”. 
Ambiþia noastrã este, însã, ca lucrãrile acestor simpozioane sã fie 
tipãrite în volum, sã rãmânã ceva pentru generaþiile care vin, astfel 
cã pânã acum am tipãrit trei volume, al patrulea fiind în lucru ºi 
urmeazã sã aparã la Editura “Tribuna”.

(România liberã, 6 februarie 2006, p. 4)
Interviu realizat de Virgil Lazar

Laureaţi clujeni Laureaţi clujeni 
ai Asociaţiei Române pentru Patrimoniu ai Asociaţiei Române pentru Patrimoniu 

(ediţia a III-a)(ediţia a III-a)

Asociaþia Românã pentru Patrimoniu (ARP) a organizat vineri, 
17 martie a.c., la Clubul Floreasca din Bucureºti, festivitatea de 
acordare a premiilor de excelenþa pe anul 2005, ediþia a III-a. În 
intenþia organizatorilor, fiecare ediþie de acordare a premiilor ARP 
se doreºte a fi un “moment de comuniune a personalitaþilor din cele 
mai diferite domenii care, însumate, constituie o adevarata directivã 
de afirmare a modelului existenþial românesc ºi a memoriei culturale 
a acestui popor”. 

La actuala ediþie au fost acordate peste 50 de diplome de excelenþã, 
între care trei au avut în vedere prezenþe culturale clujene: Teofil 
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Rãchiþeanu, “pentru ansamblul operei ºi pentru introducerea în 
poezia româneascã a lumii Munþilor Apuseni”; revistei Tribuna, 
pentru “contribuþia la întãrirea culturii regionale ºi valorificarea 
fondului cultural local”, ºi semnatarului acestor rânduri, pentru 
“contribuþia deosebitã la restituirea scriitorilor uitaþi ºi pentru studiile 
dedicate istoriei jurnalismului”. La propunerea mea, au mai fost 
acordate diplome de excelenþã scriitorului ªtefan J. Fay, din Franþa, 
pentru “opera-unicat de evocare literarã a istoriei Transilvaniei”, 
precum ºi savanþilor romaniºti Tamara Aleksandrovna Repina ºi 
Rajmund Piotrowsky, de la Sankt-Petersburg, pentru contribuþia lor 
la cultivarea limbii ºi culturii române în “Parisul de pe Neva”. 

Din revista Viaþa de pretutindeni (an I, nr. 9-10-11, oct.-dec. 
2005) am flat ca, la ediþia a II-a a festivitaþii de premiere a ARP, au 
mai luat premii: prof. univ. dr. Achim Mihu, pentru “ansamblul 
activitãþii de estetician ºi istoric al culturii”, Raoul ªorban – Marele 
Premiu pentru “ansamblul operei culturale ºi pentru studiile 
dedicate Transilvaniei”, precum ºi Aurel Sasu, pentru “ansamblul 
operei culturale ºi pentru contribuþia eminentã la istoria culturalã a 
românilor americani”. În fine, într-un material pus la dispoziþie de 
organizatori, pe Internet, se poate citi cã ºi ÎPS Bartolomeu Valeriu 
Anania a luat un premiu de excelenþa, pentru “momumentala 
traduce a Bibliei în limba românã”. 

Cu aceastã ocazie, a fost lansat volumul Mãrturisirea de credinþã 
literarã. Scrisul ca religie la Români, în preajma Anului 2000, vol. 
I. Un “document de conºtiinþã colectivã” conceput ºi orânduit 
de Artur Silvestri, Editura Carpathia Press, Bucureºti, 2006. În 
sumarul volumului, sunt incluse mãr turiile de credinþã literarã a 
78 de scriitori, artiºti, oameni de cultura, foarte diferiþi ca facturã ºi 
valoare. Am reþinut din sumar nume precum: Antonie Plãmãdealã, 
Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Calinic Argatu, Constantin Ciopraga, 
Grigore Ilisei, Ion Marin Almãjan, Alexandru Nemoianu, ªtefan 
J. Fay, Ion Hangiu, Nicolae Bãciuþ, Vasile Tãrâþeanu, Al. Husar 
º.a. Dintre clujenii care semneazã aici îi amintim, în ordinea din 
sumar, pe Teofil Rã chiþ eanu (Muntele – un destin), Ionuþ Þene 
(Milenarismul clujean), Al. Forin Þene (“Orice cãlimarã poate sã 
devina un Vezuviu”) ºi Ilie Rad (Dorinþa de a deveni scriitor). Acest 
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volum este o continuare a celui precedent, Cuvinte pentru urmaºi 
(Editura Carpathia Press, 2005), volum care, cum scria Con s tan tin 
Stan într-o recenzie publicata în Viaþa de pretutindeni (nr. cit, p. 19), 
“prezintã cuvintele unor români despre ei, despre cei asemenea lor, 
despre lumile vãzute ºi cele nevãzute, vine de la modele adevãrate, 
deºi neacceptate de cei care se vor oficiali sau mai la modã, vine 
de la cei care, în tãcere, au construit nu cãrþi în sine, ci exemple 
de spiritualitate ºi mod de viaþã”. Seria volumelor cu acest profil 
va continua.

Simpozionul Naţional de Jurnalism Simpozionul Naţional de Jurnalism 
“Mass-media, societate civilă, mental colectiv”“Mass-media, societate civilă, mental colectiv”

Facultatea de Jurnalistica din Sibiu a gãzduit, în perioada 10-12 
martie 2006, simpozionul naþional de jurnalism cu tema Mass-
media, societate civilã, mental colectiv. La acest eveniment au 
participat cadre didactice de la facultã þi le ºi specializãrile de profil 
din þarã, jurnaliºti din media localã ºi naþionalã, reprezentanþi ai 
Guvernului. De la Facultatea de ªtiinþe Politice, Ad ministrative ºi 
ale Comunicãrii din cadrul Universitãþii “Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca au participat: conf. univ. dr. Ion Maxim Danciu (Jurnalismul 
ca acþiune culturalã), conf. univ. dr. Elena Abrudan (Semnificaþii 
mitologice în discursul jurnalistic), asist. univ. asociat Ileana Brote 
(Senzationalul ºi manipularea în presa actualã) si asist. univ. drd. 
Claudia Talaºman (Vechi mituri în publicaþii actuale). 

Schimburile de opinii, ideile ºi argumentele au creat cadrul 
unor pro blematizãri pertinente, atât pentru sfera mediaticã, pentru 
societatea civilã actualã, cât ºi pentru învãþãmântul jurnalistic 
naþional. S-au propus spre ana lizã situaþii concrete de interacþiune 
a celor trei domenii de interes (mass-media, societate civilã, mental 
colectiv). S-au gãsit soluþii ºi s-au stabilit li mitele aplicabilitãþii lor. 
Atmosfera dezbaterilor susþinute a fost stimulatã ºi de modul cum 
profesorii Facultãþii de Jurnalisticã din Sibiu au conceput ºi au 
organizat întreaga manifestare.
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Andreea Mogoş, Andreea Mogoş, 
doctorandă la Université de Paris-8doctorandă la Université de Paris-8

Colega noastrã, Andreea Mogoº, se aflã (martie-iunie 2006) în al 
treilea an consecutiv la Université de Paris 8, în vederea pregãtirii 
tezei de doctorat. Este vorba de un doctorat în cotutelã la Université 
de Paris 8, în cadrul Laboratorului de cercetare Centre d’études sur 
les médias, les technologies et l’internationalisation, condus de 
profesorul Jacques Guyot, care este ºi coordonatorul ei de tezã din 
Franþa (la Universitatea “Babeº-Bolyai”, teza este coordonatã de prof. 
univ. dr. Traian Rotariu, de la Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã 
Socialã).

Subiectul tezei de doctorat vizeazã Reprezentãri ale alteritãþii în 
mass-mediile româneºti ºi franceze.

Bursa de doctorat în cotutelã este asiguratã de Guvernul francez 
ºi a fost obþinutã în urma unui concurs de dosare, desfãºurat în anul 
2003, la Am ba sada Franþei din Bucureºti (au fost selecþionate 35 
de dosare, din totalul de 270 depuse). Bursa constã în trei stagii de 
cercetare la Université de Paris-8.

Cristina Nistor la New York University Cristina Nistor la New York University 

În perioada martie-iulie 2006, asist. univ. drd. Cristina Nistor este 
beneficiara unei burse de cercetare doctoralã la New York University, 
în Statele Unite ale Americii. Bursa a fost câºtigata prin concursul 
(sesiunea 2005) organizat de Centrul Naþional pentru Burse de 
Studiu în Strãinãtate (CNBSS) www.roburse.ro, instituþie afiliata 
Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii din România, fiind confinanþatã 
de New York University (NYU), Departamentul de Jurnalism. 

Cercetarea are ca subiect “Acoperirea mediaticã a cazului 9/11, 
New York” ºi este realizatã la New York University Library ºi la 
Departamentul de Jurnalism din cadrul NYU. 

Statutul de visiting-scholar, oferit de cãtre NYU pe toatã perioada 
bur sei, îi oferã bursierei ºansa de a participa la toate cursurile 
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Departamentului de Jurnalism de la NYU (la nivel masteral) ºi la 
toate acþiunile organizate de aceasta instituþie. De asemenea, poate 
utiliza resursele (bibliotecã, la bo ratoare) Departamentului de 
Jurnalism. În acelaºi timp, beneficiazã de coordonare ºi asistenþã pe 
parcursul realizãrii cercetãrii de la profesorii (titulari ºi asociaþi) ai 
Departamentului. Aceºtia sunt jurnaliºti cu zeci de ani de experienþã 
în domeniul mass-mediei, o parte dintre ei ocupând poziþia de 
producãtor sau de editor în momentul 9/11, în marile instituþii de 
pre sã americane (CNN sau Fox News, de exemplu).

Prezentarea portalului MEDIA INDEX Prezentarea portalului MEDIA INDEX 
la Catedra de Jurnalismla Catedra de Jurnalism

Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Centrul 
Român pentru Jurnalism de Investigaþie, Agenþia de Monitorizare a 
Presei – Academia Caþavencu ºi Asociaþia Editorilor din Presa Online 
a organizat, în ziua de 29 martie 2006, la Catedra de Jurnalism a 
Facultãþii de ªtiinte Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii din 
Cluj-Napoca, sesiunea de prezentare a portalului MEDIA INDEX, 
prima bazã de date online a companiilor de presã din România.

MEDIA INDEX va fi accesibilã publicului prin intermediul unei 
platforme online, care conþine informaþii privind companiile de 
media, acþiona riatul acestora (pânã la nivel de persoane fizice) ºi 
interesele lui econo mice. 

Aau participat la activitate studenþi, jurnaliºti, cadre didactice, 
analiºti ai fenomenului mass-media, reprezentanþi ai societaþii civile 
ºi ai mediului academic.

Întâlnirea a fost o avanpremierã a lansãrii MEDIA INDEX, 
programata pentru 3 mai 2006 – Ziua Internaþionalã a Libertãþii 
Presei. Participanþii au fost familiarizaþi cu structura portalului, cu 
procedurile de cãutare ºi cu genul de informaþii pe care le pot obþine 
prin chestionarea bazei de date.

MEDIA INDEX este rezultatul unui proiect derulat pe parcursul 
anilor 2005 – 2006, cu sprijinul Ambasadei SUA din Bucureºti ºi al 
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Ministerului Justiþiei. El vine sã rãspundã preocupãrii majore faþã de 
transparenþa proprietãþii de media ºi a impactului acesteia asupra 
independenþei editoriale. Informaþiile conþinute în baza de date 
au fost culese de o echipã de experþi, în perioada octombrie 2005 
- martie 2006, având ca surse primare Oficiul Naþional al Registrului 
Comerþului ºi Consiliul Naþional al Audiovizualului. 

MEDIA INDEX cuprinde o secþiune separatã rezervatã jurnaliºtilor, 
oferindu-le acestora posibilitatea de a se înregistra în baza de date, 
cu informaþii referitoare la locaþia, specializarea ºi experienþa lor, la 
tehnicile jurnalistice ºi limbile straine pe care le stãpânesc. Aceastã 
secþiune are rolul de a stimula cooperarea între profesioniºtii de 
media. Înscrierea în baza de date se va face prin completarea unui 
formular online.

Prezentarea portalului a fost fãcutã de Cristina Lupu, coordonator 
de pro grame, Centrul pentru Jurnalism Independent din Bucureºti, 
Rãzvan Martin, Agenþia de Monitorizare a Presei, ºi ªtefan Cândea, 
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaþie

Responsabil de proiect din partea Catedrei de Jurnalism: asist. 
univ. drd. Mihaela Mureºan.

Lansare de carteLansare de carte

Miercuri, 12 aprilie 2006, ora 14,00, în Sala II/2 a Facultãþii de 
ºtiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii din Cluj-Napoca 
(str. General Traian Moºoiu, nr. 71), a avut loc lansarea cãrþii 
editorului german, RI CHARD MÜLLER-SCHMITT, carte intitulatã 
MOZAIC ROMANESC. Traducere din limba germanã de Cristina 
Delia Balaban ºi Damaschin Pop-Buia. Ediþie îngrijitã ºi prefaþã de 
Ilie Rad, Cluj-Napoca, 2006.

Despre cartea lansatã au vorbit: prof. univ. dr. Ioan Bolovan, 
directorul Centrului de Studii Transilvane, ºi dr. Mihai Dragolea, 
redactor la TVR Cluj, conf. univ. dr. Cãtãlin Baba, decanul facultãþii, 
lect. univ. dr. Delia Cristina Balaban, traducãtor, ºi prof. univ. dr. 
Ilie Rad, editorul cãrþii.
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Volumul, conþinând jurnalul a douã cãlãtorii fãcute de autor în 
România (în anii 1992 ºi 1998), include ºi un interesant interviu cu 
Richard Müller-Schmitt, publicat iniþial în Adevãrul de Cluj. 

Studenţi români în FranţaStudenţi români în Franţa

În data de 3 aprilie 2006, trei studenþi Socrates ai Facultãþii de ªtiinþe 
Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii din Cluj-Napoca au 
organizat în Franþa, la Nantes, o dezbatere pe tema comunismului.

Studenþi pentru un semestru la Universitatea din Nantes, Anda 
Ghiran, Marius Rigau ºi Irina Bratosin au incitat minþile studenþilor 
francezi, cu idei ºi dovezi despre perioada comunistã. Sub numele 
de «La Roumanie enchanée par le communisme. Le Mythe de 
Ceauºescu», dezbaterea a fost însoþitã de filmul lui Edward Behr, 
«Ceauºescu, ascensiunea ºi decãderea lui». Amintirea unei perioade 
comuniste, amplasatã într-un mediu dictatorial, a avut un impact 
foarte puternic asupra publicului francez.

Tema dezbaterii – ne informeazã Anda Ghiran – a stârnit 
curiozitatea unor specialiºti din domenii diferite (istorie, sociologie), 
a unor români stabiliþi în Franþa, a unor studenþi sau asociaþii (La 
Pech’, Gabo’Nantes).

Printre susþinãtorii acestui proiect se numãrã ºi Secþia de 
Jurnalism din cadrul Facultãþii de ªtiinþe Politice, Administrative 
ºi ale Comunicãrii din Cluj-Napoca, Université de Nantes, precum 
ºi primãriile celor douã oraºe înfrãþite, Cluj-Napoca ºi Nantes.

Experienţa Universităţii “Babeş-Bolyai”, Experienţa Universităţii “Babeş-Bolyai”, 
prezentată la Institutul Cultural Român prezentată la Institutul Cultural Român 

“Dimitrie Cantemir” din Istanbul“Dimitrie Cantemir” din Istanbul

Cu ocazia prezenþei semnatarului acestor rânduri, împreunã cu conf. 
univ. dr. Cãlin Rus, ºeful Catedrei de Comunicare ºi Relaþii Publice de 
la Universitatea “Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul Cultural 
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Român “Dimitrie Cantemir” din Istanbul a organizat, recent, o masã 
rutundã dedicatã experienþei clujene de reformare a învãþãmântului 
superior românesc, ca urmare a aplicãrii celebrei Declaraþii de la 
Bologna. 

Dezbaterile au fost moderate de cunoscutul turcolog, prof. 
univ. dr. Mihai Maxim (Universitatea din Bucureºti), directorul 
Institutului Cultural Român “Dimitrie Cantemir” din Istanbul, ºi 
de colegul nostru clujean, prof. univ. dr. Cãlin Felezeu, director 
adjunct al instituþiei. Acþiunea a fost organizatã în colaborare cu 
Universitatea de Stat din Istanbul, una din cele mai vechi universitãþi 
din Europa, întemeiatã, în anul 1453, de cãtre sultanul Mehmet 
al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, universitate care are, în 
prezent, 16 facultãþi, cu peste 2000 de profesori ºi peste 65.000 de 
studenþi. 

La manifestare au fost invitaþi sã participe: prof. univ. dr. Safak 
Ural, prorector al Universitãþii din Istanbul, responsabil cu activitatea 
internaþionalã a Universitãþii, prof. univ. dr. Suat Sezgin, decanul 
Facultãþii de Comunicare, specialiºti de marcã de la Facultãtile de 
Comunicare, respectiv Teatru, Televiziune ºi Cinema, precum prof. 
dr. Nilüfer Penbecioglu Öcel, dr. Serra Görpe, dr. Candan Celik 
(ultimele trei cadre didactice fiind, recent, oaspeþi ai Facultãtii de 
ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale Comunicãrii de la Universitatea 
“Babeº-Bolyai”). Au mai participat profesori ºi studenþi de la alte mari 
universitãþi din Turcia, cadre din conducerea Asociaþiei Românilor 
din Istanbul, ziariºti, precum ºi un numãr de 15 studenþi turco-tãtari 
din România, aflaþi la studii în Istanbul. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a reliefat experienþa Universitãþii 
“Babeº-Bolyai” în domeniul implementãrii Declaraþiei de la 
Bologna, s-a evocat recenta vizi tã a prof. univ. dr. Andrei Marga, 
preºedintele Consiliului Academic al Univeritãþii clujene, la mai 
multe universitãþi din Turcia, s-au stabilit principalele direcþii de 
colaborare între facultãtile de profil din cele douã universitãþi, 
colaborare care prevede: schimb de profesori ºi studenþi, mai 
ales la cursurile masterale; traducerea reciprocã a unor studii în 
revistele de specialitate ale facultãtilor similare; invitarea reciprocã 
la conferinþe ºi seminarii; iniþierea unor lucrãri de cercetare în 
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cotutelã; conceperea unor proiecte comune de cercetare, în vederea 
atragerii unor resurse financiare europene (situaþie favorizatã ºi 
de faptul cã Turcia a început negocierile cu Uniunea Europeanã 
tocmai cu capitolul învãþãmânt ºi cercetare). De asemenea, s-a 
stabilit realizarea unui numãr special din revista Tribuna, dedi cat 
cooperãrii ºi relaþiilor contemporane româno-turce. 

(Adevãrul de Cluj, an XVII, nr. 4736, 27-28 mai 2006, p. 5)

Călin Rus, Mihai Maxim, Candan Celik, Serra Görpe, 
Şafak Ural (prorector cu relaţii internaţionale), Ilie Rad

la Universitatea de Stat din Istanbul (8 mai 2006)
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Prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Universitatea „ªtefan cel Mare” 
din Suceava: Minoritarii „nu ar trebui «sã se joace cu focul», 
sfidând cele mai elementare norme de loialitate faþã de statul 
în fruntariile cãruia i-a aºezat destinul, istoria!”

În zilele de 20-22 noiembrie 1997, s-a aflat 
în municipiul nostru prof. univ. dr. Mihai 
Iacobescu, decanul Facultãþii de Litere ºi 
ªtiinþe de la Uni ver sitatea „ªtefan cel Mare” 
din Suceava. Per sonalitate cunoscutã în 
lumea specialiºtilor, domnul Mihai Iacobescu 
(n. 5 august 1938) este autorul a circa 150 de 
studii ºi eseuri de specialitate ºi a peste 300 
de articole de popularizare, fiind colaborator 
la 7 volume colective. ªi-a obþinut doctoratul 
în istorie, cu teza România ºi Societatea Naþiunilor (1919-1921), 
publicatã, în 1988, la Editura Academiei R.S. România. În 1993 
îi apare monumentala lucrare Din istoria Bucovinei, vol. I (1774-
1862). De la adminstraþia militarã la autonomia provinciei (Editura 
Academiei Române). Când ºi volumul II, aflat în fazã avansatã de 
pregãtire, va vedea lumina tiparului, profesorul Mihai Iacobescu 
va putea fi conside rat, indiscutabil, cel mai mare specialist român 
în istoria Bucovinei. 

XX. Oaspeţi din ţarăXX. Oaspeţi din ţară
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*
– Cum „se vede” Clujul din Suceava, Domnule Profesor?
– De la Suceava, din preajma fostei Cetãþi de Scaun a Moldovei, 

munici piul Cluj-Napoca „se vede” ca fiind cel mai important centru 
universitar, ºtiinþific, cultural, economic, juridic ºi administrativ 
al Transilvaniei, „capi tala” de drept ºi de fapt a acestei provincii 
istorico-geografice a þãrii.

– Ce credeþi, ca specialist în istoria Bucovinei ºi ca istoric în 
general: mai este posibilã revenirea integralã a acestei provincii 
româneºti – „lacrima poporului român” – la România?

– Un rãspuns simplist, formal, de da sau nu, ar fi „o dezertare” 
de la rãspunsul propriu-zis. Cei mai mulþi cititori, care cunosc 
ºi recunosc drama acestui teritoriu, ºtiu ce s-a întâmplat aici în 
ultimele douã veacuri: timp de 144 de ani, stãpânirea habsburgicã 
a încurajat ºi dirijat colonizãrile ºi imigrãrile, spre a face din acest 
teritoriu un mozaic multi-etnico-lingvistic ºi cultural, încât, la 
recensãmîntul austriac, oficial, din 1910, se ajunsese la acel Das 
Volker-Konglomerat sau, dupã cum se laudã unii istorici strãini, „o 
Europã în miniaturã”. Dupã doar douã decenii de revenire la statul 
de la care fusese ocupatã ºi anexatã prin forþã ºi ameninþare cu 
forþa, o datã cu aplicarea odiosului Pact Ribbentrop-Molotov, partea 
de nord a fost ane xa tã la imperiul bolºevic. Au urmat deportãri, 
exterminãri, colonizãri, care, în mai puþin de 50 de ani, au fãcut 
de nerecunoscut zona dintre Prut ºi Nistru. Statisticile oficiale ale 
noilor stãpâni, succesorii ºi profitorii politicii bolºevice, îi prezintã 
pe românii din nordul zonei ca mai reprezentând doar o proporþie 
de 20% în ansamblul regiunii Cernãuþi. Noii stãpâni trec însã total 
sub tãcere faptul cã statisticile demografice actuale sunt consecinþa 
calvarului de 50 de ani de deznaþionalizare, exterminare, deportare, 
colonizare... ªi totuºi, în raionul Herþa, ponderea românilor mai este 
încã ºi astãzi de 92,9%, iar în raionul Storojineþ – de 57,8%. Este 
o întrebare care se rãsuceºte în inimile noastre ca un sfredel: dacã 
statul vecin ºtie aceste adevãruri triste, de ce n-a fãcut gestul sã ne 
restituie cel puþin raioanele cu o populaþie majoritar româneascã, 
spre a avea o dovadã a prieteniei sale ºi o probã cã în Europa de 
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mîine nu vor mai fi admise abuzurile de ieri? Este cea mai mare 
ruºine a istoriei zilelor noastre ca, de dragul speranþei cã vom intra 
în NATO, sã abandonãm propriul te ri toriu, „de bunã voie ºi nesiliþi 
de nimeni”, celor care l-au mutilat ºi adus în starea de astãzi! Eu 
personal cred însã în dreptatea, oricît de târzie, a istoriei: tot ce se 
dobândeºte prin furt se destramã! Vine o judecatã dreaptã a istoriei, 
care va rãscumpara ºi rãzbuna lacrimile celor deportaþi, expulzaþi, 
exterminaþi! Noi ºi cei ce vor urma dupã noi nu trebuie sã avem 
„hodinã” pânã când Europa de azi ºi de mâine nu va afla ºi acuza 
nedreptatea de ieri!

– Ce credeþi despre disputele istorice, cu conotaþii politice, care 
au avut loc în municipiul nostru?

– Mi se par, totuºi, jocuri periculoase, care pot degenera în lucruri 
ºi mai periculoase. În mod firesc, minoritariii ºi majoritarii trebuie 
sã convieþuiascã în pace, înþelegere ºi respect reciproc. Faþã de 
întreaga libertate acordatã de români minoritarilor, aceºtia nu ar 
trebui „sã se joace cu focul”, sfidând cele mai elementare norme 
de loialitate faþã de statul în fruntariile cãruia i-a aºezat destinul, 
istoria. Românul este tolerant, îngãduitor, rãbdãtor, dar orice lucru 
care ar umple cu vârf paharul acestei îngãduinþe se poate transforma 
cândva într-o furtunã. Ca istoric, mã întreb nedumerit: în ce þarã 
din Europa s-au acordat, cu aceeaºi generozitate, astfel de cereri ºi 
s-au fãcut permanente concesii unor oameni care continuã sã ne 
dispreþuiascã? Istoric fiind, îmi este ruºine cã unii dau încã dovadã 
cã n-au învãþat nimic din lecþia istoriei!

(Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2137, 25 noiembrie1997, p. 5)
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1   La data realizãrii interviului (mai 1997), domnul prof. univ. dr. Andrei 
Marga era Rectorul Universitãþii „Babeº-Bolyai”.

Prof. univ. dr. Andrei Marga, Ministrul Educaþiei Naþionale: 
„Creºtinis mul are, dintre marile viziuni, potenþialul conciliator 
cel mai mare”

– Domnule Rector1, venind spre biroul 
Dvs., am trecut pe lângã efigiile din 
marmurã ale atâtor celebritãþi care au fost 
odinioarã rectori ai Universitãþii „Babeº-
Bolyai”. Fie cã vreþi, fie cã nu vreþi, numele 
Dvs. se va alãtura cândva acestei galerii 
ilustre de personalitãþi intrate definitiv 
în patrimoniul culturii române ºi chiar 
universale. Ce sentimente trãiþi la gândul 
acestei apartenenþe?

– Dupã ce studiezi cu destulã profunzime fi lo so fia, îþi dai seama ce 
este cu adevãrat trainic ºi ce rãmâne definitiv trecãtor. Fireºte, atunci 
când cei din jur recunosc ceva din ceea ce ai fãcut, ai o confirmare 
în plus cã, într-o anumitã mãsurã, ai izbutit sã nu iroseºti timpul. 
Sincer sã fiu, m-am gândit la galerie, dar, tot atât de sincer, am zãbovit 
incredibil de puþin asupra reprezentãrii cã într-o zi numele meu i se 
va alãtura. Sunt multe motive. În definitiv, la 46 de ani, când puteam 
sã fiu luat în seamã pentru ea, eram sincer convins cã nu sunt destul 
de bãtrân ca sã mã obsedeze ce se va petrece „dupã”. Sunt, pe de 
altã parte, încã absorbit de ceea ce trebuie fãcut ºi se poate face în ºi 
din universitatea noastrã. Nu ascund cã memoriile deja apãrute (mai 
sunt câteva sã aparã!) ale unor iluºtri savanþi ai universitãþii noastre 
(David Prodan ºi Nicolae Mãrgineanu, mai ales) nu pot sã nu punã 
pe gânduri pe cel ce reflecteazã asupra rectoratului clujean. Evident, 
privind galeria, cel puþin douã lucruri îmi vin în minte: apãrarea, de 
cãtre Sextil Puºcariu, a valorii profesionale, împotriva coruperii ei de 
cãtre forþele provincialismului, ºi anvergura de creator de instituþii 
în sânul universitãþii a lui Florian ªtefãnescu-Goangã.
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– ªtiu, dintr-o emisiune televizatã, cã aþi fost, la absolvirea facultã-
þii, ºef de promoþie pe þarã. Cum aþi atins aceastã performanþã?

– „Secretul” a fost foarte public: lecturi sistematice pe suprafaþã 
cât mai întinsã; lecturi de cãrþi ºi studii fundamentale, din cultura 
românã, dar – având în vedere universalitatea filosofiei – mai ales 
din culturile francezã, germanã, englezã. Când ai colegi de grupã 
oameni cu capacitatea ºi talentul intelectual al lui Ion Cristoiu, 
Gaspar Tamas, Ecaterina Springer, Marþian Iovan, Gustav Molnar 
ai, cu siguranþã, o ambianþã foarte stimulativã. 

– Cum era studenþia Dvs., comparativ cu, sã spunem, cea a 
studenþilor de azi? 

– Studenþia promoþiei mele (1966-1971) s-a suprapus cu „mica 
deschi de re” a României, începutã de Declaraþia din 1964, prin care 
s-a pus capãt stalinismului doctrinar. Pe de altã parte, eram generaþia 
de studenþi 1968, care era convinsã cã lumea trebuie schimbatã, cãci 
structurile postbelice nu aderã la realitate. A fost studenþia cea mai 
liberã a perioadei postbelice. Ca structurã – nu neapãrat ca listã de 
discipline – curriculumul de atunci (cu 18 ore pe sãptãmâna, apoi 
12 ore în anul IV ºi 4 ore în primul semestru al anului V) nu a fost 
încã, din pãcate, depãºit.

– Care au fost magiºtrii Dvs. în facultate ºi prin ce anume v-au 
influenþat?

– Cu promoþia mea s-a pensionat D. D. Roºca, o datã cu ea a început 
sã predea, dupã lunga ºi absurda sa detenþie, Nicolae Mãrgineanu, cu 
ea au început lucrãrile principale ºi au devenit cu adevãrat momente 
în evoluþia ºtiinþelor sociale în România Ion Aluaº ºi Achim Mihu, 
cu ea Benjamin Zörgö a interogat mai acut psihologia pavlovianã, 
cu ea Gàll Ernő ºi Nicolae Kallós au adus în faþã dilemele morale ale 
intelectualitãþii timpului. Deviza era atunci „gândire creativã”, adicã 
abordare aptã sã disloce obiºnuinþele. Influenþa lor a fost, evident, 
de atmosferã. Când am plonjat, însã, în filosofia germanã postbelicã, 
un adevãrat continent s-a deschis. Iar studiul intensiv ºi contactele 
personale cu filosofi de anvergura lui Habermas, Riedel, so cio logi ca 
Luhmann, au fost repere decisive. Iar prin Habermas am descope rit 
propriu-zis foarte inovativa filosofie americanã.
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– Se ºtie cã vorbiþi trei limbi de circulaþie internaþionalã: engleza, 
franceza ºi germana. Îmi amintesc cã aceastã exigenþã era impusã 
de Constantin Noica oricãrui tânãr cercetãtor, fie el filosof sau critic 
literar. Când ºi cum v-aþi însuºit aceste limbi, ºtiind cã vechiul regim 
nu prea a încurajat studiul limbilor strãine? Mai mult decât atât, vã 
amintiþi cã, în ultimii ani ai dictaturii, un ministru de tristã faimã al 
învãþãmântului a spus, chiar la Cluj-Napoca, la o ºedinþã, cã, iatã, 
poþi fi ministru al învãþãmântului fãrã sã ºtii nici o limbã strãinã!

– Am copilãrit într-o comunitate în care majoritatea era germanã. 
Ulterior, în liceu ºi facultate, am lucrat mult pentru a-mi însuºi 
franceza. La terminarea facultãþii am reluat, specializat, germana. 
Engleza am pus-o la punct imediat ce am devenit asistent. Desigur, 
stagiile ca bursier german ºi ca bursier american mi-au fost de 
enormã utilitate. Este un enorm avantaj pentru un specialist în 
ºtiinþele sociale, pentru un european ºi, nu în ultimul rând, pentru 
un ardelean, sã poatã folosi cele trei limbi. Cu un critic neîndurãtor 
în aceastã materie, care este soþia mea, nici nu am altã cale decât 
sã învãþ mai departe.

– Domnule Rector, am avut ocazia de a asista la câteva ºedinþe 
de Senat, unde s-au purtat discuþii în cotradictoriu, adesea extrem de 
tensionate. Vã mãrturi sesc – ºi nu vreau, Doamne fereºte, sã vã flatez! 
– cã am admirat rãbdarea ºi calmul Dvs. Nu aþi dat cu pumnul în masã 
– practicã obiºnuitã, dupã cum ºtiþi, în România –, iar nervii nu v-au 
cedat. Cum se explicã aceastã laturã a personalitãþii Dvs.?

– Eu cred cã trebuie sã acceptãm cã ºi atunci când oamenii 
împãrtãºesc aceleaºi scopuri, abordãrile lor sunt diferite, lucru ºi mai 
valabil atunci când scopurile sunt diferenþiate! Peste toate, însã, nu 
reuºesc niciodatã pânã la capãt decât soluþiile care sunt împãrtãºite 
de cei implicaþi. Iar pentru a face împãrtãºite soluþiile, nu este altã 
cale decât argumentarea, argumentarea continuã, chiar ºi cu riscul 
reluãrilor, al repetiþiei. În fapt, însã, o soluþie neîmpãrtãºitã, fie ea 
ºi bunã, iroseºte mai multe resurse decât resursele ce se consumã 
pentru a convinge. În sfârºit, formula filosoficã a raþionalismului 
discursiv, pe care am îmbrãþiºat-o în perioada studiilor în Germania, 
dã legiti mitate doar abordãrilor argumentative. 

– Apropo, sunteþi un om religios? Ce loc ocupã religia în sistemul 
Dvs. de valori?
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– Generaþia mea a învãþat religia nu în ºcoalã, ci paralel cu ºcoala, 
sea ra, la bisericã, într-un sistem inspirat de pregãtirea pe care preoþii 
luterani o fac tinerilor pentru ceea ce se cheamã „confirmarea”. Un 
preot greco-catolic, trecut la ortodoxism în anii ’50, bun cunoscãtor 
al teologiei, a fãcut elevilor care eram o excelentã introducere în 
Vechiul Testament ºi în Noul Testament. De la el, de la frecventarea, 
pe de altã parte, a impresio nan telor – prin simplitate ºi raþionalitate – 
servicii religioase luterane, când eram la Freiburg im Breislau sau în 
alte oraºe germane (inclusiv pentru a învãþa limba germanã aplicatã!), 
mi-am însuºit temeinic distincþia dintre religiozitatea exterioarã 
(manifestatã în gesturi de ritual) ºi religiozitatea interioarã, oarecum 
intelectualizatã. Profilul meu intelectual fireºte þine, cred, de aceasta 
din urmã, care se rãsfrânge, general vorbind, în abordarea faptelor în 
lumina posibilitãþilor lor mai bune, a ceea ce este real în perspectiva 
unui ideal raþional. Nu este religiozitate acolo unde nu abordãm 
realitatea în lumina unui ideal raþional. Pe de altã parte, în Filosofia 
unificãrii europene am apãrat ideea cã, în situaþia actualã în Europa, 
creºtinismul are, dintre mari le viziuni, potenþialul conciliator cel 
mai mare ºi poate exercita din nou un rol de cotiturã în istoria 
umanitãþii, dacã el însuºi înainteazã pe trei direcþii: raþionalizarea 
necuprinsului, universalizarea, ecumenismul. 

– Aveþi o maximã preferatã, care ar putea sintetiza idealul vieþii 
Dvs.? 

– Mã conduc – cel puþin în relaþiile cu ceilalþi – dupã o maximã 
simplã, în care cred: „Totdeauna a mai rãmas o posibilitate 
neexploratã ºi încã nefolositã.”

– Domnule Profesor, din 1993 sunteþi Rectorul Universitãþii „Babeº-
Bolyai”. Aþi putea sã ne faceþi o sintezã a „programului Dvs. electoral”, 
cu care v-aþi înscris la concursul pentru funcþia de Rector? 

– Redat în termeni tehnici – dar trebuie sã vã asigur cã aceºti 
termeni tehnici, care nu-mi aparþin neapãrat, riscã sã se banalizeze 
uneori, fãrã sã se vadã cã rezumã întregi viziuni sau, oricum, o 
viziune coerentã –, acest program este cel al reformei universitare 
est-europene, aºa cum ea s-a pro filat mai cu seamã la o reuniune 
de referinþã a Asociaþiei Universitãþilor Europene la Bonn (1992). 
El cuprinde ºase opþiuni majore: compatibilizarea europeanã a 
curriculumului; relansarea cercetãrii ºtiinþifice proprii ca bazã a 
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universitãþii; crearea unei noi reþele de conexiuni între universitate, 
pe de o parte, economie, administraþie ºi culturã, pe de altã parte; 
informatizarea infrastructurii; management academic orientat 
spre performanþã; integrarea în interacþiunea universitãþilor euro-
americane. Contactul cu universitãþile americane, stagiile, ca fellow, 
la douã institute de cercetare de cea mai ma re anvergurã – cum 
sunt Woodrow Wilson Center (1991) ºi National Endowment for 
Democracy (1996) – m-au fãcut sã pot vedea mai clar cât de vital 
este ºi pentru universitãþile româneºti sã ajungã la un management 
modern, distanþat de centralism ºi de populism.

– Cum aþi reuºit sã menþineþi Universitatea în afara disputelor 
politice?

– Personal, nu am împãrtãºit ºi nu împãrtãºesc „apolitismul” 
proclamat cu insistenþã de unii confraþi dupã 1989. „Apolitismul” 
a fost ºi este o ideologie foarte politizatã, în fapt. De aceea, nu cred 
cã este o scãdere a cuiva dacã explicit este angajat politic. Esenþial 
este sã se ia argumentele factuale ca bazã pentru a tranºa dispute 
ºi, mai ales, sã se aducã soluþii eficiente la probleme. Aºa cum am 
arãtat în câteva studii – ºi cum sper sã arãt în curând în volumul 
Reconstrucþia pragmaticã a filosofiei –, un pragmatism critic (deci un 
pragmatism cult, solidar cu originile sale) permite soluþii mai bune 
decât „apolitismul” ºi decât orice „politism” de pro vincie.

– Ce mesaj aþi dori sã transmiteþi cititorilor revistei Reporter ºi 
studenþilor de la Jurnalisticã?

– Pânã astãzi, cu siguranþã universitãþile de prim plan ºi presa 
au cunoscut schimbãrile cele mai adânci în societatea noastrã. 
Universitãþile sunt acum în situaþia în care percep cel mai direct 
nevoia tranziþiei de la atitudinea de aºteptare a obþinerii a ceva, 
cândva, de undeva, la atitudinea de obþinere de lucruri prin elaborarea 
de proiecte ºi prezentarea cu ele în competiþia de pe piaþã. Fie ca 
jurnaliºtii – existenþi ºi potenþiali – sã perceapã, la rândul lor, aceastã 
nevoie, la timp. Va fi, cu siguranþã, în avantajul relevanþei ºi forþei 
influenþei lor ºi, cu certitudine, în folosul fiecãruia dintre noi.

– Vã mulþumesc!

(Reporter, anul I, nr. 1, 1999, p. 5-6)
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Marius Mircu: „Nu aº fi fost liniºtit dacã, o datã cu plecarea din 
Ro mânia, nu aº fi luat cu mine ceea ce numiþi dorul de 
România, care mã ur mãreºte necontenit”

– Stimate Domnule Mircu, ce 
înseamnã, dupã Dvs., a fi ziarist? 

– Iatã o întrebare care îmi place 
grozav! Sunt în elementul meu. 
N-am sã pretind cã mã încadrez 
cu totul în definiþia care urmeazã, 
dar îmi place s-o cred. 

A fi ziarist înseamnã – dupã 
diferiþi ziariºti cu care m-am sfãtuit – 
a avea conºtiinþa preotului ºi simþul 
de responsabilitate al educatorului, 
cunoºti nþele profesorului ºi curajul 
exploratorului, isteþimea satiricului 
ºi circumspecþia juristului, meti -
cu lozitatea inginerului ºi inventi-
vitatea copilului, bunãtatea mamei 
ºi asprimea tatãlui, agilitatea 
sportivului ºi pasiunea amantului, delicateþea femeii ºi tãria bãrbatului, 
stãruinþa încãpãþânatului ºi verva umoristului, necruþarea chirurgului 
ºi precizia farmacistului, raþionamentul matema ticianului ºi viziunea 
istoricului, elanul nepotului ºi calmul bunicului, limbajul poetului ºi 
scrisul caligrafului, talentul prozatorului... A fi ziarist înseamnã a avea 
toate meseriile existente, toate profesiunile celor despre care scrie...

Ziaristica este, incontestabil, cea mai frumoasã meserie, aproape 
cã o întrece chiar pe cea a medicului. Marfa pe care ziaristul o 
cumpãrã foarte scump ºi o vinde aproape gratuit, dupã ce a lucrat-
o ºi a prelucrat-o, este omul; omul cu însuºirile lui ºi cu lipsa de 
însuºiri. Ziaristul adunã o tonã de minereu ºi dã cititorului un gram 
de radium: pãrerea lui în problema respectivã. Pãrere care va fi ºi 
a cititorului.

A fi scriitor este infinit mai puþin decât a fi ziarist. Ziaristul 
trebuie sã-ºi descopere subiectele ºi personajele, scriitorul le poate 
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nãscoci, ceea ce e mult mai comod. ªi apoi, despre situaþii ºi figuri 
nãscocite scrii ce vrei, despre cele reale nu poþi scrie decât ce se 
cuvine. Ziaristul e mai hotãrât: scrie zilnic ºi publi cã a doua zi. 
Pentru cã în ziar se publicã cele menite sã trãiascã o zi. Scriitorul 
scrie ºi el zilnic, dar publicã atunci când, în sfârºit, s-a hotãrât: 
pentru cã în carte se publicã cele menite sã trãiascã veºnic. Ziaristul 
e chemat sã vadã în prezent, scriitorul în viitor; primul cu materie 
primã proaspãtã, al doilea cu conservate. Ziaristul trebuie sã fie 
autentic, scriitorul poate sã fie ºi original. Amândoi sunt necesari 
deopotrivã; dar sunt douã meserii deosebite ºi n-ar trebui sã le 
amestecãm, cum fac tocmai respectivii, în frunte (sau la coadã) cu 
mine...

V-am copleºit cu interminabila definiþie? Ziaristica este o meserie 
co ple ºitoare!

– Mulþi considerã cã sionismul e un curent depãºit, care a devenit 
reacþionar, naþionalist ºi rasist, o stavilã în calea pãcii cu vecinii 
Israelului. Care este punc tul Dvs. de vedere la aceastã întrebare?

– Dacã puneþi o asemenea întrebare, mai cã-mi vine sã cred cã 
v-aþi însuºit falsa, absurda lozincã susþinutã de duºmanii noºtri. 
Înseamnã cã nu cunoaºteþi ce e aia sionism! Sionismul exprimã 
dorinþa evreilor de a pãrãsi lumea largã pe care au „deranjat-o” (nu 
din voia lor) prea multã vreme ºi de a reveni în patria lor strãbunã, 
de unde au fost cândva izgoniþi. Este aceasta o dorin þã fireascã sau 
un curent „reacþionar, naþionalist ºi rasist”? Dacã „interesele” o cer, 
de ce nu? Prin urmare, sionismul nu este numai un curent ev re iesc, 
este totodatã o doleanþã înfocatã a tuturor popoarelor „deranjate” 
de evrei. „La Palestina!”, îmi strigau în liceu unii colegi. Ceilalþi 
colegi nu-i aprobau, dar nici nu-i dezaprobau. „La Palestina!”, li 
se striga pretutindeni evreilor. ªi evreii, dupã ce s-au lãsat multã 
vreme rugaþi, au pornit în iureº spre Palestina, sã-ºi reîntemeieze 
þara. Ca acum sã li se strige: „Afarã din Palestina!”. Care din cele 
douã tabere e rasistã? Sunt, oare, evreii o stavilã în calea pãcii? La 
fel se poate spune cã arabii sunt o stavilã în calea pãcii cu Israelul. 
Dar e destul cã se spune? Câte nu se pot spune? Arabii sunt ºi ei, 
în felul lor, „sioniºti”, dacã ar fi sã ne luãm dupã interpretarea lor 
naþionalistã... Vor ºi ei Sionul!
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– Dacã evreii din lumea întreagã vor veni în Israel, ce se va 
întâmpla cu sinagogile, cimitirele, cu monumentele construite de 
aceºtia în þãrile respective?

– Nu mã implicaþi în chestii din astea, cã nu mã pricep. Ca dovadã 
ia tã rãspunsul meu: nu vor veni toþi evreii în Israel; dar nu ca sã 
nu-ºi pãrãseascã sinagogile, cimitirele. Aceºtia socotesc cã þãrile 
respective (inclusiv România) mai au nevoie de evrei. ªi dacã totuºi 
vor veni toþi, toþi, toþi, ºtiu eu, poate rãmân sinagogile, cimitirele 
în grija neevreilor. Atunci se va vedea dacã într-adevãr popoarele 
acestor þãri (inclusiv românii) ºi-au iubit evreii... (Nu este aceasta 
singura Dvs. întrebare la care nu mã pricep; dar m-am cãznit sã 
rãspund, sã nu vã refuz. Sunteþi atât de amabil!). 

– Credeþi cã Eminescu a fost antisemit sau articolele sale 
antievreieºti au explicaþii vizând contextul social, istoric ºi politic 
al epocii?

– Eminescu s-a manifestat ca antievreu (nu antisemit!) pentru cã aºa 
i-o cerea slujba la ziar. ªi noi, sub regimul comunist, lucrând în 
presã, am fost, mai mult sau mai puþin, comuniºti.

Este cunoscut cã Eminescu nu s-a manifestat ca antievreu în 
opera sa poeticã ºi aceasta este esenþial. În al treilea volum al 
monumentalei sale ediþii (6 volume), îngrijite de poetul, criticul ºi 
istoricul literar Dimitrie S. Panaitescu Perpessicius (care a cercetat 
cu migalã cele 15 000 de pagini ale manuscriselor lui Eminescu, 
aflate la Biblioteca Academiei Române), sunt dezvãluite (la ce era 
necesar?) variante ale renumitei sale Doine, în care apar ºi grosolane 
proferãri antievreieºti; dar poetul a avut înþelepciunea sã nu le 
menþinã în varianta definitivã.

Dar numai reproºuri – chiar în presã – a adus marele poet 
compatrioþilor sãi evrei? Nu cumva ºi elogii? Da, elogii! ªtim 
foarte bine cã printre reproºurile la adresa evreilor era ºi acela cã 
au luat locul românilor în unele domenii de activitate. Sã vedem 
dacã au luat ei locul sau li s-a oferit! Dacã nu ca sã scuze, atunci 
mãcar ca sã explice fenomenul (iar explicaþia e, adesea, cea mai 
sãnãtoasã scuzã), Eminescu scrie în unul din articolele sale din 
ziarul Timpul: „Se naºte o miºcare nesãnãtoasã în societatea românã, 
nu bazatã pe muncã, ci pe privilegiu... Negustorul, meseriaºul român 
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vor sã devinã boieri... Rãmân goluri economice pe care le umplu 
evreii. Unde bãcanul boierit ºi-a închis dugheana, ºi-a deschis-o 
evreul, unde fiul blãnarului s-a boie rit, ºi-a deschis blãnarul evreu 
dugheana, unde ciubotarul român a închis, a deschis evreul...”. ªi 
tot Eminescu, pentru a lãmuri alt teribil reproº adresat evreilor: „Ne 
mirãm cu toþii de mulþimea crâºmelor din þara noastrã, de mulþimea 
evreilor din þara noastrã. Cauza e mulþimea rachiurilor, mulþimea 
velniþelor..., iar cauza acestora mulþimea grânelor surplus la export, 
mulþimea cartofilor neconsumaþi, din care imense cantitãþi iau 
drumul velniþelor. Dacã e rachiu mult, s-au fãcut multe cârciumi, 
dacã s-au deschis cârciumi era nevoie de mulþi cârciumari. Evreii 
erau disponibili, n-aveau multe mijloace de existenþã la îndemânã 
(nu sunt îngãduiþi în multe domenii). Dar rachiul vândut de ei nu 
era fabricat de ei, era fabricat de boieri... Totuºi, evreii sunt socotiþi... 
otrãvitorii poporului”. 

În renumita sa poemã Scrisoarea III, dacã Eminescu se referã cu 
violent dispreþ la strãinii din þarã, nu e vorba de evrei, ci de bulgari 
ºi de greci: „Evreii sunt de zece ori mai cinstiþi, mai morali, mai 
umani decât aceºti oameni”.

– În M-am nãscut reporter aþi arãtat motivele care v-au determinat 
sã nu puteþi participa la execuþia mareºalului Antonescu. La o nouã 
ediþie a cãrþii, apãrutã în Israel, v-aþi menþinut punctul de vedere, 
ceea ce constituie, în fond, un argument pentru o apreciere foarte 
obiectivã asupra mareºalului Antonescu, în senul cã îi vedeþi nu numai 
scãderile, ci ºi meritele avute în salvarea atâtor mii de evrei. Mai aveþi 
ceva de adãugat în aceastã problemã atât de complicatã?

– Nimeni nu e numai bun sau numai rãu. Antonescu a fost un 
aprig duº man al evreilor; pe urmã, însã, ºi-a cam dat seama cã 
greºise. Nu el s-a schimbat, împrejurãrile s-au schimbat, dar a fost 
destul, au profitat ºi evreii. Dar dacã el, totuºi, n-ar fi fost de acord? 
Meritul sãu este cã a fost de acord sã schimbe macazul. 

Sunt ºi azi destui care gândesc ca el, cel de la început, nu pãþitul, 
cã evreii sunt pricina tuturor relelor ºi numai prin înlãturarea lor... A 
stârnit vâlvã, nu de mult, faptul cã se intenþioneazã sã fie prezentatã, 
la un concert în Ierusalim, o lucrare a lui Richard Wagner. Wagner, 
cel care, în eseul sãu Mu zica ºi iudaismul, cerea, înainte cu o sutã de 



Ilie RAD302

ani de Hitler, ca singura soluþie: exterminarea evreilor. De ce? Pentru 
cã evreii sunt pricina tuturor relelor, chiar ºi în muzicã. Îndatã ce 
se produce în lume ceva neplãcut: „Cãutaþi evreul!”. 

Mã aflam la Iaºi în zilele pogromului din iunie-iulie 1941. Mi-am 
putut da seama la faþa locului cã a fost o imensã diversiune pusã la 
cale de autoritãþi, la recomandarea guvernului, ca sã se „explice” 
cauza pentru care armata românã, cãreia i se ordonase sã treacã 
Prutul, în primele zile a suferit grele pierderi. „Din cauza evreilor!”, 
au lansat zvon, pe toate cãile, autoritãþile (în special cu ajutorul 
presei). Dovezi? Când e vorba de evrei nu sunt necesare dovezi, e 
de la sine înþeles. ªi a fost organizatã odioasa diversiune, ca sã se 
abatã atenþia cu un mijloc agreabil mulþimii...

Evreii sunt vinovaþi! Aceiaºi evrei pe care publicaþiile duºmane 
evreilor îi prezintã – prin text ºi caricaturi – niºte fiinþe degenerate, 
aceºti evrei dominã lumea! S-a spus de atâtea ori – dar fãrã folos – cã 
nu pentru defectele, ci pentru calitãþile lor sunt urâþi evreii. Soarta 
a vrut ca evreii, datoritã zbuciumatei lor istorii, sã-ºi însuºeascã o 
mare experienþã a vieþii (experienþa negativã te învaþã mult mai mult 
decât cea pozitivã). „Un ferment ºi un acid”, se zicea cã sunt evreii. 
Aceastã experienþã binefãcãtoare au vrut evreii s-o împãrtãºeascã 
popoarelor în mijlocul cãrora au fost nevoiþi sã trãias cã. Dar au 
fost respinºi... Au plecat evreii din România: aºa e mai bine acolo? 
(întreb, nu afirm). 

Soartã de evreu: sub fasciºti evreii au fost obligaþi sã fie evrei, 
sub comuniºti au fost obligaþi sã nu fie evrei!

Profit de prilej ca sã cert întreaga omenire cã pe duºmanii evreilor îi 
numeºte „antisemiþi”, când ei nu sunt „decât” antievrei. Nu pentru cã 
sunt semiþi sunt urâþi evreii, ci pentru cã sunt evrei! Mã tot mir cã nu se 
revoltã împotriva acestei ofensatoare denumiri, de pildã arabii, care ºi ei 
sunt semiþi! Sunt „antisemiþii” ºi împotriva arabilor, sau dimpotrivã?

– Într-un articol apãrut într-o publicaþie din Israel aþi numit România 
„Egiptul Europei”, deºi în România evreii au avut o situaþie mult mai 
bunã comparativ cu alte þãri. Cum vã justificaþia aceastã afirmaþie?

– Nu e o ruºine sã compari Egiptul cu România! Amândouã 
sunt þãri cu trecut glorios, cu prezent ºi viitor luminos. Amândouã 
s-au purtat cu evreii ºi bine ºi mai puþin bine; dar nici una nu e de 
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dispreþuit. Dacã din textul meu s-a putut, cumva, înþelege ºi altceva, 
îmi cer – ruºinat – scuze!

– Problema pãcii este una vitalã pentru Israel, pentru viaþa liniºtitã 
a oamenilor care trãiesc aici. Ce soluþie vedeþi Dvs. pentru a se ajunge 
la o pace trainicã ºi definitivã cu arabii?

– Verii noºtri, arabii, considerã cu înverºunare cã Israelul este 
un corp strãin – deci duºman – în aceste locuri, astfel cã trebuie sã 
disparã. Ne trimit înapoi de unde am ieºit, ca în populara înjurãturã 
româneascã. În consecinþã, Israelul este nevoit sã considere cã arabii 
sunt cei care trebuie sã disparã din aceste locuri. Cum asta? Numai 
dispariþia unora ar aduce pace altora? ªi marea iluzie a convieþuirii 
paºnice? Nu vãd prea curând realizarea pãcii, prea sunt înfierbântate 
capetele, toate capetele, de o parte ºi de alta. Palestinienii luptã cu 
disperare sã aibã o þarã ºi îºi cresc copiii ºi mai înrãiþi duºmani 
împotriva evreilor. Arabii, însã, nu îngãduie evreilor sã aibã aici 
o þarã. Unde, dacã nu aici, unde a mai fost? Au arabii nesfârºite 
terenuri nefolosite, la ce le-ar trebui ºi petecul de pãmânt care este 
Israelul? Ei au pornit rãscoala, asasinatele ºi se revoltã cã israelienii 
reacþioneazã. 

Arabii comemoreazã ca o nenorocire data când ONU a decis, în 
1947, crea rea statului Israel. Dacã ºi palestinienii ºi-ar fi creat atunci 
un stat, cum tot ONU decisese, aveau azi o þarã mai înfloritoare decât 
Israelul, având în vedere resursele inepuizabile ale lumii arabe. 
Au pierdut mai bine de 50 de ani în zadar. Cât mai sunt dispuºi sã 
piardã? Dar ei vor totul ori nimic. S-au ales, deocamdatã, cu nimic. 
Ca în El Zorab a lui Coºbuc: dacã nu obþine totul, îºi sacrificã familia. 
Le lipseºte arabilor un cap limpede; de pildã un cap de... evreu!

Veri arabi, dacã vreþi sã trãiþi, lãsaþi-i ºi pe alþii sã trãiascã! De 
ce sã vã pricinuiþi în zadar martiri? Nimeni nu trãieºte dincolo de 
moarte! Vã vor fi mai de folos israelienii dacã îi veþi socoti prieteni, 
decât duºmani!

Din pãcate, este adânc implicatã religia. Multã fericire ºi multã 
nenorocire au adus în lume religia, religiile. Ar fi poate un lucru 
minunat dacã ar exis ta o singurã religie, o credinþã, un Dumnezeu. Dar 
existã sumedenie, fiecare cu Dumnezeul ei, o armatã de Dumnezei 
înverºunaþi, toþi împotriva celorlalþi. Fiecare e încredinþatã cã ea este 
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cea adevãratã, singura adevãratã. Religia este – regret cã trebuie s-o 
spun – prima cauzã a dezbinãrii în lume.

O singurã religie, spuneam? S-o încercãm ºi pe asta, ca sã 
eliminãm încã o imensã iluzie.

Numai cã problema pãcii nu se pune numai în Israel, se pune în 
toatã lumea. Permiteþi-mi sã mã extind în afara Orientului Mijlociu, 
dar nu pentru a crea o diversiune. Dacã se va realiza cândva pacea 
între evrei ºi arabi, va fi pace în lume?

Dar nu numai religia! Altã cauzã a dezbinãrii în lume, inclusiv 
în Israel: amestecul de populaþii. Ideal ar fi ca fiecare popor sã aibã 
o þarã ºi fiecare þarã sã aibã un popor. Dar de la început a fost greºit 
croitã lumea ºi tare ar fi greu de corectat. N-a venit încã vremea 
idealurilor. Va veni o datã cu Mesia. Adicã la Sfântu’Aºteaptã!

– Nu vreau sã intrãm într-un teren foarte stufos ºi foarte 
controversat, dar când eram in Israel am citit niºte atitudini ºi 
proteste vehemente faþã de traducerea lui Mircea Eliade în limba 
sfântã ebraicã, pe motiv cã acesta a fost în tinereþe legionar. Dar el 
a scris, în Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, foarte frumos ºi 
comprehensiv despre iudaism. Acest lucru nu este apreciat? 

– Vã luaþi dupã ce cred unii? Avem – slavã Domnului! – extremiºti 
de toate felurile ºi mãrimile, de ce n-am avea ºi anti-Eliade? Sunt 
împotriva lui Mircea Eliade cei care nu l-au citit, ori l-au citit 
parþial.

Aº vrea sã fac o remarcã: dacã României îi este (i-a fost) ruºine, 
o vreme, cu Mircea Eliade, de ce ne-am mira cã aici este detestat? 
Nu l-am gãsit consemnat nici în Dicþionarul Enciclopedic Român, 
vol. II, 1964, nici în Dicþionar de literaturã românã contemporanã 
de Marian Popa, 1971. Dar l-am gãsit în Petit Larousse – 1998.

Timeo danaos... Nu-i apreciez pe cei care s-au pronunþat cândva 
împotriva evreilor, chiar dacã ulterior s-au rãzgândit. Mircea Eliade 
s-a rãzgândit, însã mai serios.

Dacã tot am prilejul, de Mircea Eliade mã leagã o întâmplare. 
Odatã, dupã un simpozion al grupãrii Criterion, în sala Fundaþiei 
Regale, i-am cerut lui Eliade, participant la acel simpozion, un 
interviu. Tocmai îi ieºise Maitrey, autorul era foarte popular, voiam 
sã profit ºi eu de acest succes. N-a prea fãcut mofturi, deºi eu nu 
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eram atunci cel ce – scuzaþi-mi proverbiala mo destie! – sunt azi... 
Ne-am refugiat alãturi, la restaurantul Corso. Am stat de vorbã mai 
bine de o orã. Când ne-am despãrþit: 

– Înainte sã-l predai la redacþie – mi-a zis Eliade – sã mi-l arãþi!
I l-am arãtat. Nu mi l-a mai înapoiat. N-aveam copie. Veþi spune 

cã, desigur, nu i-a plãcut cum am construit interviul; sau nu i-a 
convenit, o fi aflat ce neam sunt. Nu voia sã se compromitã, dar 
nici sã mã compromitã.

Mã jenez s-o mãrturisesc: sunt unul dintre publiciºtii cãruia nu 
i s-au publicat chiar toate articolele pe care le-a propus. Dacã le-aº 
fi pãstrat, aveam acum încã o carte voluminoasã. Le-am distrus, 
considerând – naiv – cã dacã redacþiile le-au socotit nepublicabile, 
chiar nu erau publicabile. Ce putea fi acum mai atrãgãtor decât o 
carte cu titlul Manuscrise refuzate, autor Marius Mircu! 

– Cum se vede viaþa la vârsta de 90 de ani, vârstã pe care atât de 
puþini oameni o ating?

– Vreau mai întâi sã precizez cã nu vârsta e principalul, cã eu nu 
cu cei 92 de ani ai mei mã laud, ci cã la aceastã lãudabilã vârstã sunt 
activ. Am pu blicat anul trecut trei cãrþi: Boroboaþe de Sãrbãtori, La 
noi, la Bacãu ºi Strãlucitul meu secol blestemat. Am acum sub tipar 
douã cãrþi, sper cã va fi ºi o a treia. Colaborez regulat la cel puþin zece 
publicaþii din Israel, din România, din Canada. Sunt adesea prezent 
la postul de radio Kol Israel (Vocea Israelului) în limba românã. Cel 
puþin o datã pe lunã iau cuvântul la o manifestare culturalã... Iatã, 
dau interviuri! Ce mai vreþi de la mine? 

Cred cã prin aceasta am rãspuns mulþumitor la întrebarea ºi la 
mirarea Dvs. Cât priveºte viaþa, la vârsta mea nu se vede altfel decât 
la precedentele mele vârste, dacã eºti dispus sã lupþi mai departe. 
Desigur, am acum mai multã experienþã, mai multã dexteritate, 
dar mâine-poimâine voi avea ºi mai multe, sunt nerãbdãtor sã mã 
conformez.

Un sfat cititorilor – dacã-mi este permis: strãduiþi-vã din rãsputeri 
– nu e chiar aºa de greu – sã atingeþi ºi sã depãºiþi nonagenatul; dar 
nu de dragul nonagenatului, nu ca sã vegetaþi!

Profit de prilej ca sã arãt cã am trãit din plin secolul meu, al 
douãzecilea, îi sunt martor activ, am multe de spus, de aceea am ºi 
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publicat atâtea cãrþi (deocamdatã 54). ªi n-am terminat, sunt silit 
sã trãiesc mai departe, a fost un secol mult prea bogat, mult prea 
nãzdrãvan, creat anume pentru reporter. 

– Cãrui fapt credeþi cã i se datoreazã longevitatea Dvs. biologicã 
ºi creatoare? Aveþi un secret anume?

– Primul ºi cel mai de seamã secret: soþia („Secretara vieþii ºi 
activitãþii mele”), care îmi este pur ºi simplu mamã; dar o mamã 
avizatã, cu studii superioare în aceastã profesiune. Dar ºi eu îi sunt 
fiu devotat..., cum nu a mai existat: o ascult cu sfinþenie, mai ales 
dacã e de pãrerea mea. Mã ajutã substanþial ºi la lucru, oricât de 
ocupatã este în laboratorul ei de creaþie, prozaic denumit bucãtãrie. 
De pildã, îmi bate la maºinã textele; dar le bate critic: mereu-mereu 
se întrerupe, ca sã-mi semnaleze... Vai, câte neglijenþe ale mele îmi 
semnaleazã, uneori chiar cu asprime!... Ducem o viaþã amuzantã, 
rimatã, cântatã, exerciþiu minunat pentru lucrul meu... Mã scol 
dimineaþa cântând un imn de slavã Secretarei, un catren zilnic altul, 
text ºi „muzicã” de subsemnatul. Astfel, reuºesc sã-mi meargã bine 
toatã ziua. Seara, la culcare, alt imn de slavã aceleiaºi Secretare, 
astfel îmi asigur un somn bun. Dacã ne certãm câteodatã? De ce 
nu? Prinde bine într-o cãsnicie coloratã. Altfel, cum îþi descarci 
nervii? Fac zilnic gimnasticã, la culcare ºi la sculare. Nu fumez, 
nu consum bãuturi tari, nu am automobil, umblu multiºor pe jos, 
sub pretext cã iau gazeta, laptele, iaurtul, ca un adevãrat reporter 
în cãutare de „subiecte grase”. Adicã iau contact direct cu lumea 
înconjurãtoare. În felul acesta, beteºugurile agonisite de-a lungul 
anilor se estompeazã, mã fac cã nu le vãd. Sunt o fire veselã, un 
optimist iremediabil. Nu reiese ºi din lucrãrile mele?... Îmi aminteºte 
câte unul din israelienii-români care mã cunoºteau atunci cã, în 
timpul celui de-al doilea rãzboi mondial, când era rãu pentru toatã 
lumea, chiar ºi pentru evrei, ori de câte ori mã întreba „Ce mai faci?”, 
strigam cu entuziasm „Foarte bine!”, sã se audã-n toatã þara. ªi nu 
minþeam, îmi sugeram (metoda Doctorului Coué) cã aºa este. Era ºi 
acesta un medicament, datoritã cãruia am rezistat vremurilor, destul 
de teafãr. Asta îl însufleþea ºi pe cel cãruia mã adresam. Astãzi nu 
mai e nevoie sã strig cã fac bine, foarte bine. Se vede dupã faþa ºi 
comportarea mea. Este? 
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Este ºi parcã nu prea este... Nu rar mi se oferã loc, în autobuzul 
aglome rat. Femeile, mai ales. Dar nu-mi cedeazã locul pentru cã 
ar coborî la prima staþie. Adesea ele cãlãtoresc mai departe decât 
mine, astfel cã am satisfacþia sã le restitui locul pe care mi l-au 
împrumutat. Rãmân însã cu o nedumerire ºi mai ales cu un regret: 
„Cum de ºi-au dat seama cã sunt din tr-aceia cãrora e cazul sã li se 
cedeze locul? ªi eu care credeam”...

Chiar vã sunt bune toate zilele? – mã veþi întreba. Nu, nu sunt 
toate bune, unele sunt foarte bune. De pildã ziua în care îmi apare o 
carte. Sau ziua în care va apãrea acest interviu în revista Reporter; cu 
condiþia sã aparã aºa cum l-am dat, iar nu în interpretarea vreunui 
dirijor de la redacþie! Cât timp lucrezi, trãieºti, cu condiþia ca, atâta 
timp cât trãieºti, sã lucrezi.

Secrete, secrete, secrete, care s-au strecurat ca sã pot atinge o 
vârstã onora bilã, dar activã. Poftiþi, serviþi-vã de ele!

– Ce dorinþã mare aþi avut ºi nu vi s-a împlinit?
– Nu s-a împlinit încã, dar tot mai sper.
Am un mare of! Trebuie sã ºtiþi – cei care nu ºtiþi, pentru cã 

sunteþi nepermis de tineri – cã, înainte de a pãrãsi România, mi-
au apãrut la Bucureºti, la prestigioasa Editurã Cartea Româneascã 
a Uniunii Scriitorilor, trei cãrþi, toate cu succes de criticã ºi de 
librãrie: Trimis special (1974), Croitorul din Back (1979) ºi M-am 
nãscut reporter (1981). Urma sã-mi aparã, tot la acea editurã, o a 
patra carte, Trimis special II, gata sã intre în tipografie; dar mi-a venit 
aprobarea de emigrare ºi nu se cuvenea sã-mi aparã în România 
– sub regim comunist – o carte, eu aflându-mã în... iadul capitalist! 
Ei bine, aceastã a patra carte am propus-o din nou editurii, dupã ce 
România ºi-a revenit la normal, în 1989. De trei ori i-am scris, de 
patru ori nu mi-a rãspuns. De ce de patru ori? Pentru cã se cuvenea 
ca editura sã ia iniþiativa sã-mi scrie, sã-mi repropunã cartea, cãci 
doar ea mi-o comandase. N-avea adresa mea? Era destul cã ºtia 
þara unde am emigrat, am anunþat-o la plecare. ªi chiar dacã uitase 
þara... Cine nu mã ºtie, cu imensa corespondenþã pe care o trimit ºi 
o primesc din mai toatã lumea...

Desigur, dacã i-am fãcut o propunere, editura nu avea obligaþia 
s-o ºi accepte, oricât oi fi eu de... Marius Mircu. Dar avea, cred, 
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datoria sã-mi rãspundã, fie ºi sub forma: „Uite, stimabile, onorabile, 
propunerea Dvs. e mult prea interesantã, mult prea ispititoare, fãrã 
pic de îndoialã ar constitui încã un succes al nostru ºi, bineînþeles, 
al Dvs... Numai cã, din lipsã de hârtie, de spaþiu în tipografie, din 
lipsã de rafturi suplimentare în librãrii... ºi câte ºi mai câte, cu adânc 
regret nu vã putem satisface dorinþa, oricât ne-am frãmântat ºi ne-
am tot frãmântat...Reveniþi, vã rugãm insistent, cam la începututl 
secolului urmãtor. Al Dvs. admirator...”. 

Bine, bine, editura nu-mi poate, deocamdatã, scoate cartea, dim 
motive prea bine întemeiate, e de înþeles; dar nici sã-mi rãspundã 
la ispititoarea ofertã?! Poate nu avea buget pentru mãrci poºtale, 
întrucât, precum ºtie toatã lumea, poºta e foarte scumpã, nu numai 
din România în Israel, dar ºi – frãþeºte – din Israel în România. Da, 
asta ar fi o explicaþie logicã, de ce nu am primit încã un rãspuns 
de la editurã.

P.S. Mã plângeam cã nu am primit rãspuns de la editurã; mã tem 
sã nu mã plâng cã, între timp, mi-a venit rãspuns.

– Ce înseamnã pentru Dvs. dorul de þarã? Dorul de þara de origine 
sau dorul de Israel sau o îmbinare a celor douã sentimente?

– Am plecat din România pentru cã simþeam tot mai mult cã evreii 
nu sunt doriþi acolo, oricât s-au strãduit sã fie de folos þãrii de origine, 
oricât s-au integrat (sau tocmai din aceastã pricinã). Pretindeau unii 
români cã vrem sã le luãm locul! Am pãrãsit România, dar n-am 
pãrãsit ºi cetãþenia românã, am luat-o cu mine, ca un legãmânt cã nu 
mã voi desprinde de ea. Sunt cetãþean israelian, dar sunt ºi cetãþean 
român; sunt membru al Federaþiei Scriitorilor din Israel, dar sunt, 
în continuare, ºi membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Joc la douã nunþi? De ce nu? E plãcut sã joci la o nuntã, cu atât 
mai mult la douã. Joc voios la douã nunþi înfrãþite. E spre paguba 
cuiva? Împreunã cu mai toþi israelienii originari din România, am 
creat ºi susþinem în Israel o micã Românie, spre a nu o uita. Avem 
presã de limba românã (peste 20 de ziare ºi reviste), cãrþi (mereu 
mai multe) în limba românã (zeci, anual), emisiuni sãptãmânale la 
radio în limba românã, manifestãri culturale, teatru, fel de fel de 
organizaþii ale originarilor din România, toate acestea create spre a 
cultiva ºi România. Nu aº fi fost liniºtit dacã, o datã cu plecarea din 



Oaspeţi din ţară 309

România, nu aº fi luat cu mine ceea ce numiþi dorul de România, 
ca re mã urmãreºte necontenit.

Dorul de þarã! Mi l-aþi rãscolit, stimate Ilie Rad, ºi vã mulþumesc 
pentru aceasta! Dar dacã m-aº afla acum în România, dorul de Israel 
nu ar fi cu nimic mai prejos!

– ªi eu vã mulþumesc pentru sinceritatea rãspunsurilor Dvs. ºi 
pentru timpul acordat întâlnirii noastre!

Bat Yam, aprilie 2001

(Reporter, an II, nr. 2, 2000, p. 86-87)

Alex. ªtefãnescu, redactor-ºef al revistei România literarã: „Ca 
orice om care se apropie de ºaizeci de ani, am destule rãni în 
suflet incomplet vindecate”

– Cum “se vede” Clujul de la Bucureºti, 
Domnule ªtefãnescu?

– Vãzut de la Bucureºti, Clujul... 
intimideazã. Pregãtindu-mã sã vin la Cluj, 
aveam sentimentul cã urmeazã sã merg 
la o recepþie simandicoasã, la care þinuta 
(intelectualã) e obligatorie. Pe de altã parte, 
mi-era teamã cã umorul meu, de fapt, nu 
umorul, ci obiceiul de-a avea umor nu va 
gãsi înþelegere în oraºul dvs. La faþa locului 
am constatat însã cã lucrurile nu stau aºa.

– Dar Clujul literar? Acesta nu prea e prezent în Istoria Dvs. (avem 
doar trei prezenþe semnificative: Adrian Marino, Adrian Popescu ºi 
Marta Petreu). De ce? 

– Sunt ºi alte nume în Istoria mea care evocã viaþa culturalã 
clujeanã: Lucian Blaga, A. E. Baconsky, Augustin Buzura, D. R. 
Popescu, Eugen Uricaru...

Bucureºtiul este un aspirator de personalitãþi din provincie. 
Faptul cã unii dintre scriitorii pe care i-am menþionat s-au stabilit 
la un moment dat la Bucureºti nu anuleazã apartenenþa lor (fie ºi 
parþialã) la „Clujul literar”.
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Cornel Ungureanu este cel care a conceput, cu acel fantastic 
simþ al erudiþiei, care îl caracterizeazã, o „geografie literarã”. Istoria 
mea este chiar o istorie, interesatã de aducerea succesivã în prim-
plan a unor scriitori reprezentativi, eroi ai supravieþuirii literare 
pe parcursul a jumãtate de secol de barbarie comunistã (care a 
însemnat nu numai închisoare din motive politice, nu numai 
cenzurã, ci ºi exil). Adresa lor este „limba românã”, indiferent 
dacã au locuit sau locuiesc la Bucureºti, Cluj, Chiºinãu, Paris, New 
York etc.

– Credeþi cã receptarea capodoperei Dvs. literare a fost fãcutã în 
mod corect la Cluj?

– Chiar dv. aþi scris despre Istorie cu înþelegere ºi exigenþã 
(combinaþie de însuºiri rar întâlnitã în critica noastrã), în revista 
Tribuna (e vorba de articolul De la G. Cãlinescu la Alex. ªtefãnescu, 
în Tribuna, anul V, nr. 81, 16-31 ianuarie 2006, p. 6-8 – I.R.).

Au fost apoi cele douã discursuri critice admirabile (ceea ce nu 
înseamnã ºi integral admirative), rostite de Irina Petraº ºi Marta 
Petreu, la festivi tatea de lansare a cãrþii, la Biblioteca Centralã 
Universitarã „Lucian Blaga”. M-am recunoscut în comentariile 
celor douã doamne (în jocul de paradoxuri al Irinei Petraº, în 
raportarea cãrþii la propria ei idealitate, aºa cum a reali zat-o 
Marta Petreu), ca ºi cum m-aº fi privit în douã oglinzi veneþiene.  
V-aº rãmâne îndatorat dacã mi-aþi procura un CD cu înregistrarea 
acelor discursuri (textul dv. îl am), întrucât la sfârºitul anului voi 
publica un volum cu toate reacþiile critice la Istorie, favorabile sau 
nefavorabile. (Cele favora bile vor fi tipãrite, bineînþeles, cu litere 
mai mari!). 

ªtiu cã vor apãrea ºi alte articole (îl aºtept cu maxim interes pe 
cel al lui Ion Simuþ, unul dintre cei mai valoroºi critici ºi istorici 
literari ai þãrii, pe care dv., clujenii, nu îl trataþi – îmi permit sã fac, 
iatã, aceastã observaþie – cu consideraþia cuvenitã, deºi s-a afirmat 
la... Cluj, ca echinoxist).

– Ne-aþi spus cã aþi fost, pentru scurt timp, primul decan al 
Facultãþii de Jurnalisticã de la Universitatea din Bucureºti. Cum s-a 
întâmplat?
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– Da, a fost un joc al circumstanþelor. Paul Cornea, care mã 
cunoºtea (fiindcã mi-a fost profesor la facultate, în anii 1965-
1970), a ajuns, la scur tã vreme dupã 22 decembrie 1989, director 
la Ministerul Educaþiei. Sfãtuit ºi de Nicolae Manolescu (omul 
providenþial al biografiei mele, cel care m-a convins, în 1970 sã 
scriu criticã literarã, împotrivã dorinþei mele de a fi... poet), m-a 
numit peste noapte decan al Facultãþii de Jurnalisticã (pe care o 
desfiinþase ºi o reînfiinþase, astfel încât sã nu am obligaþia de a-i 
prelua pe toþi foºtii profesori ºi pe toþi foºtii studenþi – mulþi dintre 
ei ajunºi profesori sau studenþi exclusiv pe bazã de „dosar”, în 
binecunoscutul stil comunist). Eu l-am propus ca prodecan pe Mihai 
Coman, un tânãr ziarist supercompetent, autor al unor remarcabile 
studii etnografice ºi antropologice, ceea ce s-a acceptat. Dupã numai 
trei zile am demisionat ºi Mihai Coman a rãmas în locul meu (pentru 
a construi în urmãtorii ani, cu succes, o facultate de jurnalisticã de 
tip european). Am demisionat atât de repede, pentru cã nu mi-au 
rezistat nervii, pentru cã m-a dezgustat modul umil-grotesc în care 
unii dintre foºtii profesori ºi foºtii studenþi mã implorau sã-i preiau 
în instituþia nou creatã.

– Credeþi în eficienþa învãtamântului jurnalistic de tip academic?
– Sigur cã da. Dacã este cu adevãrat învãþãmânt, ºi nu doar o 

afacere constând în vinderea cu bani grei a unor diplome care n-au 
acoperire în competenþã.

În orice caz, nu cred absolut deloc în ziariºtii fãrã facultate. Sunt 
împotriva amatorismului în orice profesie. Prefer – o spun sincer 
– sã mor de mâna unui medic cu diplomã, decât sã mã vindec în 
urma intervenþiei unui vindecãtor cu pretinse puteri paranormale, 
care „scoate mercurul” din mine (eventuala moarte ar reprezenta 
din punctul meu de vedere un accident, care n-ar pune în nici un 
fel sub semnul îndoielii valoarea profesionalismului, iar eventuala 
vindecare ar constitui, la fel, o simplã coincidenþã, care nu ar valida 
deloc amatorismul).

– Nu v-a tentat niciodatã o carierã academicã?
– M-a tentat. Dar în anul II de facultate am fost anchetat de 

Securitate, pentru „denigrarea realizãrilor comunismului”, ºi am 
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fost dat afarã din UTC. Drept urmare, la absolvire, n-am putut sã 
rãmân asistent la facultate, la catedra de literaturã universalã (cum 
mi-a propus doamna profesoarã Co mo rovschi), ci a trebuit sã merg 
profesor la o ºcoalã generalã dintr-un sat din nordul Moldovei, unde 
nu mai fusese niciodatã un licenþiat. Încercãrile ulterioare de a lucra 
în învãþãmântul superior au eºuat ºi ele, pentru cã aveam „dosarul” 
grevat de acel episod cu excluderea din UTC (chiar dacã ulterior am 
fost reprimit în organizaþie).

Apoi, o datã cu trecerea anilor, m-am resemnat, deºi am rãmas 
mereu cu o nostalgie. Ca orice om care se apropie de ºaizeci de ani, 
am destule rãni în suflet incomplet vindecate. Mã salveazã firea mea 
voioasã, modul prie tenos de a privi lumea.

– Ce vã nemulþumeºte, cel mai mult, în mass-media actualã din 
România?

– Vulgaritatea. Nu este vorba, cum cred unii, de prezenþa în 
unele tex te a unor cuvinte licenþioase, ci de vulgaritatea modului 
de-a gândi. Un ci nism ieftin, o familiaritate jignitoare în relaþia cu 
cititorul, o suficienþã (con stând în convingerea unor ziariºti cã ºtiu 
totul despre fiinþa omeneascã) – acestea sunt ipostazele vulgaritãþii 
care mã oripileazã.

– Cum v-aþi simþit “aicea, printre ardeleni”? 
– M-am simþit înþeles, respectat ºi chiar rãsfãþat. ªi am cunoscut 

oameni minunaþi: Florina Iliº, de o simplitate gravã, proprie marilor 
scriitori; Magda Palfi, o doamnã de la Raiffeisen Bank, modestã ºi 
demnã, în stilul doamnelor din lumea bunã dinainte de rãzboi; Ilie 
Rad, un ardelean informat ºi eficient, cu vocaþia prieteniei, care m-a 
fãcut sã mã simt la Cluj ca acasã.

(Adevãrul de Cluj, an XVII, nr. 4645, 8 februarie 2006, p. 5)
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Mircea Pospai, directorul Studioului de Radio Craiova: “Atâta 
vreme cât nu va dispãrea nevoia de companie a omului, nu 
va dispãrea nici radioul”

Cu ocazia apariþiei volumului Jurnalism 
la Radioul Regional ºi Local (2005), scriitorul 
Mircea Pospai, redactorul-ºef al Studioului 
de Radio „Oltenia”, din Craiova, a avut o 
întâlnire cu membrii Catedrei de Jurnalism 
a Universitãþii “Babeº-Bolyai”, în vederea rea-
lizãrii unor proiecte comune.

Reamintim cititorilor cã Mircea Pospai a 
publicat pânã în prezent douãsprezece cãrþi 
de reportaje ºi publicisticã (Oameni între oameni, 1977; Amintiri 
din Valea Luminii, 1978; Cântec la cumpãna apelor, 1980; Memoria 
Bãniei, 1985; ediþia a II-a, 2003; Locuri ºi legende în nordul Olteniei, 
1987), prozã (romanele Reîntâlnire neaºteptatã, 1986; Cariera, 1989; 
Casa din altã viaþã, 2000), poezie (Peronul cu iluzii, 1999) etc., la 
acestea adãugându-se cele două volume de specialitate, scrise în 
colaborare cu Gheorghe Verman: Radioul public regio nal (2002) 
ºi la Jurnalism la Radioul Regional ºi Local (2005). Este coautor 
la volumul colectiv Ilie Rad (coordonator), Jurnalismul cultural 
în actualitate (2005), unde a publicat studiul Specificul radiolului 
regional în promovarea jurnalismului cultural.

*
– Ce legãturi aveþi cu Clujul, domnule Pospai?
– Am vechi ºi multiple legãturi cu oraºul de pe Someº. De la 

prima vizitã, copil fiind, prin 1966, am rãmas impresionat de mãreþia 
ºi þinuta oraºului. Poate a fost ºi motivul datoritã cãruia am ales 
oraºul pentru stu dii le mele universitare, fiind absolvent de istorie la 
Universitatea “Babeº-Bolyai”, promoþia 1977. Pe durata studiilor cred 
cã am descoperit unele dintre trãsãturile de profunzime ale Clujului, 
pe care nu le-au putut ºterge industrializarea forþatã ºi afluenþa 
locuitorilor veniþi din alte zone ºi medii. Am cunoscut atunci oameni 
din mediul cultural ºi jurnalistic – de la revista Tribuna (în care s-a 
ºi scris despre cartea mea de debut, în 1977), de la Editura Dacia 
sau de la Studioul Regional de Radio Cluj. Mulþi mi-au devenit ºi 
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mi-au rãmas prieteni pânã în ziua de azi. Cu timpul, alegând cariera 
jurnalismului radiofonic, postul de radio de la Cluj mi-a devenit 
foarte apropiat, prin mulþi dintre oamenii sãi, de la Vasile Rebreanu, 
Miron Scorobete sau Constantin Dumitrescu, pânã la Horia Bãdescu, 
Cornel Udrea sau Florin Zaharescu. De altfel, consider acest post 
de radio un reper foarte important în viaþa economico-socialã ºi 
culturalã a Clujului ºi unele dintre experienþele de aici mi-au servit 
drept suport pentru unele din ideile exprimate în cele douã cãrþi 
de jurnalism.

– Cele douã volume despre jurnalismul radiofonic, pe care le-aþi publi-
cat în colaborare cu Gh.Verman, au avut la bazã raþiuni didactice?

– Nu, nu au avut la bazã raþiuni didactice, chiar dacã ideea lor 
a fost suge ratã de un om al catedrei, regretatul profesor Alexandru 
Grad, decanul Facultãþii de Jurnalism de la Universitatea “Lucian 
Blaga” din Sibiu. Alexandru Grad ne-a spus, cu vreo 5-6 ani în 
urmã, mie ºi reputatului jurnalist de radio ºi televiziune, Gheorghe 
Verman, cã este pãcat sã nu facem radioul regio nal mai cunoscut 
ºi sã lãsãm sã se piardã unele din experienþele acestor posturi. Am 
trecut curând la lucru ºi astfel a apãrut, în 2002, sub egida Editurii 
Universitãþii “Lucian Blaga”, cartea Radioul public regional. Era o 
carte de prezentare generalã a acestui tip de radio, referindu-se la 
aspecte ale muncii redacþionale sau de management, la poziþionarea 
pe piaþa audio, la capacitatea de a funcþiona în reþea, inclusiv cu 
posturile centrale. Este adevãrat cã mulþi oameni ai catedrei au 
considerat cã lucrarea avea reale valenþe didactice ºi cã problematica 
tratatã se cerea extinsã ºi aprofundatã. Aºa am pornit la cea de-a 
doua carte, Jurnalism la Radioul Regional ºi Local, care a apãrut sub 
girul ºtiinþific al aceleiaºi instituþii de învãþãmânt superior ºi cãreia 
i-am dat, într-adevãr, un pronunþat caracter didactic. În concluzie, 
publicarea celor douã volume nu a pornit din raþiuni didactice, 
dar forma la care am ajuns pânã la urmã este, dupã cele mai multe 
pãreri, una cu semnificaþii didactice.

– Cum vã explicaþi faptul cã la Craiova nu existã o facultate de 
jurnalisticã?

– Nu pot sã rãspund, în cunoºtinþã de cauzã, la aceastã întrebare. 
Dar cred cã Universitatea din Craiova ºi-a direcþionat activitatea 
pe baza unor studii efectuate în zonã ºi, probabil, acestea nu au 
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reflectat un interes foar te mare pentru jurnalism. Existã însã, în 
cadrul Facultãþii de Istorie, Filosofie ºi Geografie, un masterat 
intitulat Sociologia comunicãrii ºi jurnalism, care, din câte ºtiu, se 
bucurã de interes din partea tinerilor. 

– Având în vedere vasta Dumneavoastrã activitate jurnalisticã, 
ce credeþi despre jurnaliºtii de azi? Sunt mai buni decât cei de 
altãdatã?

– Ce înseamnã jurnaliºti de altãdatã ºi jurnaliºti de azi? Dupã 
pãrerea mea, între aceºtia existã doar o separare temporalã. Au 
fost ºi sunt jurnaliºti buni ºi jurnaliºti slabi. Dupã cum descoperã 
evenimentul sau tema, dupã cum îi sesizeazã semnificaþiile directe ºi 
implicite, dupã cum reuºesc sã redea limpede ºi convingãtor aceste 
semnificaþii, dupã cum capteazã ºi menþin atenþia publicului cititor, 
ascultãtor sau telespectator. Doar cã s-au schimbat ºi îmbogãþit 
modalitãþile de exprimare jurnalisticã, faþã de perioada comunistã, 
nefiind însã, dacã ne raportãm în general la lumea jurnalismului, 
nimic nou sub soare. Pe la noi sunt considerate “noutãþi” (unele 
chiar cu pretenþia de “descoperiri”) lucruri de care, alþii, s-au plictisit 
de multã vreme. Presa, în ansamblul ei, cere categorii diferite de 
jurnaliºti, de la “ºtiriºti” (cei mai mulþi), pânã la reporteri, moderatori 
sau analiºti. Doar în interiorul fiecãrei categorii putem vorbi de 
jurnaliºti mai buni sau mai puþin buni. Este foarte adevãrat însã 
cã este mare numãrul celor cãrora le-ar fi necesarã (ºi) cultura 
domeniului, ca sã nu mai vorbesc de cultura generalã. La unele 
publicaþii nici mãcar nu se poate spune cã lucreazã prea mulþi 
jurnaliºti, ci niºte oameni care semneazã texte ce au ori nu prea au 
legãturã cu problematica realã. ªi îmi pare rãu cã nu avem vreme, 
pentru acest interviu, sã abordãm problemele deontologice.

– Credeþi cã radioul pierde teren în favoarea noilor mijloace de 
comunicare (jurnalismul on-line, de pildã)?

– Radioului i s-a prezis cândva, prin anii ’50, o datã cu începutul 
extinderii televiziunii, chiar sfârºitul. N-a fost aºa, ba chiar a avut 
o explozie de nebãnuit. În momentul de faþã sunt, în lume, circa 
30.000 de posturi de radio, dintre care aproape jumãtate în Statele 
Unite ale Americii, þara cea mai tehnologizatã din lume. Este de 
vãzut dacã Internetul, jurnalismul on-line vor avea impact mai mare 
decât televiziunile. Eu nu cred, din simplul motiv cã radioul este 
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singurul mijloc “de companie”. Nu îþi cere adicã sã priveºti ecranul 
televizorului, al calculatorului sau fie ºi al telefonului mobil. Tu poþi 
sã îþi vezi de treburile tale (sã ºofezi, sã citeºti, sã lucrezi etc.), iar 
radioul îºi vede de treaba lui, adicã te informeazã, îþi oferã muzicã 
sau programe de divertisment. ªi atâta vreme cât nu va dispãrea 
nevoia de companie a omului, nu va dispãrea nici radioul. 

(Adevãrul de Cluj, an XVII, nr. 4684, 25-26 martie 2006, p. 5)

Cristian Tudor Popescu: “Un ziarist nu pune întrebãri pentru cultura 
lui generalã ºi a altora”

În data de 14 aprilie 2006, Cristian Tudor 
Popescu, redactorul-ºef al ziarului Gândul, a 
þinut la Cluj-Napoca, la invitaþia Institutului 
de Studii Europene, conferinþa Omul abþibild. 
Dupã conferinþã, cunoscutul ziarist, însoþit 
de profesorul Andrei Marga, a vizitat mai 
multe facultãþi ºi departamente din cadrul 
Universitãþii “Babeº-Bolyai”, între care ºi 
Catedra de Jurnalism, unde a avut loc o scurtã 
discuþie cu profesorii ºi studenþii prezenþi la întâlnire. Transcriem, 
în cele ce urmeazã, scurtul dialog realizat cu acest prilej. 

*
– Domnule Popescu, ce ne puteþi spune în legãturã cu scandalul 

de la ziarul Adevãrul?
– Un gazetar ar trebui sã nu mai înceapã niciodatã cu: Am o 

întrebare, aºa ºi pe dincolo. Spui scurt: Cu privire la scandalul de 
la Adevãrul: unu, doi, trei. Rãspundeþi la cutare ºi cutare. Dacã-mi 
pui o întrebare… aºa cum mi-ai pus-o pe asta, eu pot sã rãspund 
ce vreau. În general, sã ºtii cã în gazetãrie se pun întrebãri la care 
cunoºti rãspunsul în proporþie de 90%, când iei un interviu sau pui 
o întrebare cuiva. Nu pui o întrebare ca sã afli acum despre ce este 
vorba. Trebuie sã ai un cofraj în cap, deja pregãtit, în care rãspunsul 
tãu sã intre. Altfel, eu îþi rãspund tot ce vreau eu acum, ºi tu o sã 
spui: Da! Asta e! 
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Aºadar, dacã ai o întrebare specificã, precisã, care te preocupã, 
cunoscând problema, îþi pot rãspunde la ea. Dacã e sã-þi povestesc 
tot ce a fost la Adevãrul, nu ne ajunge ziua de azi, pânã desearã. 
Asta þine de meserie. Ai o întrebare sau nu de felul ãsta? Punctual, 
precis. Pune-mi o întrebare de ziarist, aici suntem la Facultatea de 
Jurnalism. Aºtept întrebãri de ziariºti. Alte întrebãri.

– Cum comentaþi acuzaþiile aduse de Traian Bãsescu, în legãturã 
cu fraudarea alegerilor, mai ales cã, ulterior, el însuºi a fost acuzat 
cã a pus la cale o fraudã informaticã? 

– Sper sã trãiesc ziua în care sã nu mai aud în jurnalismul 
românesc întrebarea “Cum comentaþi?” Suntem de meserie, hai sã 
discutãm altfel. Nu existã întrebarea “Cum comentaþi?” Mãi fraþilor, 
meseria asta înseamnã sã cunoaºteþi despre ce întrebaþi ºi sã înfigeþi 
întrebarea în mici goluri din puzzle-ul respectiv, cu care sã întregiþi 
imaginea. Asta înseamnã. Un ziarist nu pune întrebãri pentru cultura 
lui generalã ºi a altora. Un ziarist este o persoanã informatã, care 
are pattern-ul lui în cap în bunã mãsurã ºi are nevoie de persoana 
fizicã, vie, din faþa lui, ca sã-ºi închidã construcþia cu o piesã. Nu sã 
construiascã pe loc. Bãsescu a comis o fraudã moralã, prin faptul cã a 
influenþat rezultatul alegerilor în planul psihicului colectiv, prin acel 
anunþ Alianþa situându-se în poziþia de nedreptãþiþi: “Uite, mã, furã 
ãºtia de la PSD º.a.m.d.” Dar nu a pus el la cale frauda respectivã, 
care nici nu exista pe atunci. 

– Dvs. aþi terminat Facultatea de Automatizãri ºi Calculatoare. 
În ce mãsurã pregãtirea Dvs. academicã v-a influenþat în meseria 
de jurnalist? 

– În foarte mare mãsurã. Eu cred, în continuare, cu tot respectul 
pentru ºcolile de jurnalism, ca gazetar profesionist, care fac un ziar 
real, cu le furi, cu oameni, cã tinerii care vin la mine, la ziar, nu 
au nici un avantaj ºi nici un dezavantaj în a fi absolvenþii unei 
ºcoli de jurnalism. Mã intereseazã, în primul rând, sã fie oameni cu 
studii superioare, ceea ce înseamnã sã aibã o anumitã vârstã. Nu se 
poate face jurnalism înainte de 23-24 de ani. Ar fi o prostie. Este ca 
la osificarea organismului, de-a lungul timpului. Procesul natural 
este oprit, alterat. Un bãiat de 19-21 de ani sau o fatã aruncatã în 
jurnalism pot sã capete niºte deprinderi ºi niºte deformãri ireversibile 
ulterior. Deci e bine sã faci lucrurile la vremea lor: 23-24-25 de ani. 
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ªcoala de jurnalism cu tineri la 19-20 de ani a fost una inventatã 
de Evenimentul zilei, în anii ’92-‘93’-94. Luau puºti de 18-19 ani de 
pe stradã ºi-i fãceau jurnaliºti. Cu urmãrile care s-au vãzut. Încã nu 
s-a spus cât de mult rãu a fãcut ºcoala Evenimentului zilei în presa 
româneascã. Tot ce vedeþi acum – deformãrile astea groaznice de 
tip ªapte plus, Atac º.a.m.d. îºi au originea în Evenimentul zilei de 
atunci. El a creat malformaþiile astea. 

Disciplina de gândire am câºtigat-o la Facultatea de Automaticã 
– o facultate care te învaþã, în primul rând, sã gândeºti, fiind una 
dintre cele mai dificile facultãþi din þara asta – prin solicitarea mare, la 
nivelul structurilor de gândire. Acolo chiar înveþi sã gândeºti. Pe mine 
m-a ajutat foarte mult disciplina mentalã strânsã, pe care am cãpãtat-o 
la facultate. Mi-a fost uºor apoi sã vãd ce-i cu jurnalismul. Astea erau 
cazuri particulare faþa de teorema Hemington-Key a algebrei liniare. 
Era destul de uºor sã înteleg ce-i cu jurnalismul, fiindcã acolo am fost 
supus la o solicitare intelectualã majorã, pentru care astea erau cazuri 
particulare. Aºadar, eu cred în oamenii care au fãcut alte facultãþi – nu 
are importantã care –, dar asta nu înseamnã cã îi resping pe cai care 
au fãcut facultatea de jurnalism. Repet, nu e nici un avantaj ºi nici un 
dezavantaj. Poþi sã fii foarte bun nefãcând facultatea de jurnalism ºi 
poþi sã ai facultatea de jurnalism la bazã ºi sã te dovedeºti ineficient 
în practicã. Singurul criteriu care vã valideazã pe voi sã ºtiþi cã nu 
sunt examenele astea, pe care le daþi aici. Singurul criteriu în meseria 
asta este redacþia. Acolo vedeþi cine sunteþi. Puteþi sã aveþi zece pe 
linie aici, la domnii profesori, dar doar când intraþi în contact cu 
realitatea unei redacþii, acolo o sã vã probaþi în mod real vocaþia ºi 
acolo o sã ºi învãþaþi cu adevãrat meserie. E util ce faceþi aici, dar e 
ceea ce spuneam ºi dincolo, la Universitate: o sã vedeþi ce diferenþã 
este între ceea ce învãþaþi aici, despre ºtiinþele comunicãrii, lucruri 
foarte interesante, ºtiinþifice, ºi o sã vedeþi ce înseamnã, dupã aceea, 
sã obþii o informaþie, în mod real, într-o redacþie. Ce înseamnã sã dai 
mitã pentru o informaþie – ºi eu ºtiu ce vorbesc acum – sã dai mitã! 
Practic nu e mitã. Informaþia trebuie sã o plãteºti, nu þi-o dã nimeni 
gratis. Nu vine nimeni – transparent, dispus – la tine sã te întrebe ce 
vrei sã ºtii. Nu, informaþia este ascunsã, trebuie sã te duci s-o cauþi, 
sã te faci prieten cu secretara, cu femeia de serviciu, sã-i dai cuiva o 
“cinste”, altcuiva o sticlã de ceva. Gazetãria nu înseamnã pregãtire 
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academicã. Gazetãria este o meserie cu componente urât mirositoare, 
în bunã mãsurã, pe care trebuie sã le controlezi, sã nu le laºi sã te 
maculeze. Dar trebuie sã lucraþi cu ele. Gazetãria este o afacere. Acolo 
nu vã duceþi ca sã fiþi admiraþi pentru faptul cã ºtiþi sã scrieþi, pentru 
faptul cã aveþi coordonatele meseriei. Acolo te duci ca sã produci, 
în regim concurenþial. ªi va trebui sã faceþi faþã la lucrurile astea. ªi 
acolo fiecare dintre voi o sã vadã: e capabil sã facã faþã sau nu? Dar 
nu vã puteþi da seama în facultate.

– Mita este o componentã în gazetãrie în general sau doar în 
gazetãria româneascã?

– Este ºi “afarã”. Ai vãzut All the President’s Men? Ai vãzut cum 
se obþin informaþiile ºi acolo? Nu se poate altfel. Mita înseamnã 
trafic de influenþã. Înseamna cã, la un moment dat, îl prinzi pe 
unul cu ceva grav ºi nu îl execuþi pe loc. Este aici, în meseria de 
gazetar, ca la poliþie. Ai putea sã îl execuþi imediat, dar nu îl execuþi, 
ca sã afli cine mai este implicat. Sã vezi care este toatã reþeaua. 
Fiindcã te intereseazã miza mare, sã ajungi sã decopertezi tot, nu 
sã îl iei numai pe Genicã Boiericã. Vrei sã ajungi la Ristea Priboi. 
(Autorul face aici aluzie la o ºtire publicatã în ziua de 14 aprilie, 
conform cãreia fostul deputat PSD, Ristea Priboi – fost ofiter în 
cadrul Direcþiei de Informaþii Externe – DI –, a fost pus sub acuzare 
de DNA, în tr-un dosar care îl vizeazã pe omul de afaceri craiovean, 
Genicã Boiericã, judecat ºi condamnat la 8 ani de închisoare, într-un 
dosar privind restituiri ilegale de TVA – n. I.R.). Iar dacã tu îl execuþi 
rapid pe Genicã Boiericã, ai rupt firul ºi nu mai realizezi maximum 
de eficienþã jurnalisticã. ªi atunci îl mai cruþi o vreme pe nea Genicã 
ºi îi spui: “Mã, mai vinde pe cineva implicat în chestia asta!”. Pe 
urmã tot îl execuþi ºi pe Genicã Boiericã, dar mai încolo.

Dar cuvântul mitã nu este potrivit. Nu l-am folosit eu bine. Am 
vrut sã fiu foarte sugestiv. Este o platã. Eu am plãtit informaþii cu bani 
cheº. Am întrebat cine a semnat un anumit contract ºi aveam nevoie 
de un document în acest sens. Iar partenerul mi-a rãspuns: Te costã 
atâta! Am venit cu banii, i-am pus în palmã ºi mi-a dat informaþia. 
Deci nu este nici o mitã. Este un troc underground, fãcut pe sub 
masã, aceasta fiind singura modalitate prin care putea sã ajungã 
un subiect exploziv, cu mare impact asupra societãþii româneºti, în 
presã. Cu principiile gazetãriei pe care le ºtiþi voi – curate, frumoase, 



Ilie RAD320

academice – nu se poate obþine informaþia explozivã. Aceasta se 
obþine prin alte metode. 

– Ziarul la care lucraþi susþine aceste costuri financiare?
– Da. Vin bãieþi ºi fete la mine cu note de platã. Una a fost la 

restaurant cu nea Cutare, i-a plãtit o masã, ocazie cu care a aflat 
mai multe informaþii, stând cu el la masã. I-o decontez, fiindcã vãd 
productivitatea jurnalistei respective, care vine apoi cu o anchetã, cu 
ceva. Altãdatã îmi spune cã i-a dat o sticlã de whisky. I-o decontez 
ºi pe asta. Asta se face în mod transparent. Eu ºtiu cã ei fac lucrul 
acesta ºi aºa ºi trebuie procedat, altfel nu realizezi nimic. 

– Aþi spus cândva, pe vreamea când eraþi la Adevãrul, cã Dvs. 
daþi mai întâi informaþia ºi abia pe urmã o verificaþi. Vã menþineþi 
aceastã afirmaþie? Fiindcã noi îi învãþãm pe studenþi sã îºi verifice 
informaþia din trei surse…

– Aºa e, sunã frumos: trei surse! Putem sã scriem tratate despre 
asta, sã facem colocvii. Din nou apare problema vieþii reale. Când e 
ºapte ºi jumãtate seara, poþi sã pierzi trenurile de provincie, trebuie 
sã-þi ajungã ziarele la Cluj, de la Bucureºti, lucrezi sub presiune, ca un 
pilot de avion. Dacã ai greºit ceva în momentul acela, te costã enorm. 
În aceste condiþii, îþi apare o informaþie care floteazã liber la ora aia: nu 
ai posibilitãþi de confirmare. Aia cu trei surse e-un basm! N-o s-aveþi 
niciodatã trei surse! Vã dau eu în scris! Niciodatã! Dacã aveþi una 
reliable e bine, e extraordinar. Uneori trebuie sã lucrezi fãrã surse: e 
o informaþie flotantã, liberã, ºtii cã ea poate fi luatã de celelalte ziare, 
ºi atunci ai dilema: o dau sau n-o dau? Dacã n-o dau, atunci mâine 
dimineaþã o sã-mi dau pumni în cap, pentru c-o s-o dea ceilalþi ºi 
pierd cuantificat în clipa aceea: abonamente, cititori etc. Ceilalþi spun: 
“Ai citit, mã…?” “Unde?” “În Evenimentul” “Bun. Mã duc sã citesc 
Evenimentul. Mâine nu mai citesc Gândul”. Deci e sãlbatic regimul, 
dragii mei! Ce am spus eu atunci, cã mai întâi dai ºi dup-aia verifici, era 
o forþare. Folosesc uneori metoda lui Lenin, a “exageraþiunii conºtiente”. 
Eu l-am citit pe Lenin ºi n-am facut rãu, nu, domn’ profesor? (cãtre 
Andrei Marga!). Deci forþez exprimarea ca sã se înþeleagã ce vreau sã 
spun! Dacã m-aº exprima mai clar ºi mai normal, nu s-ar reþine. Deci 
ce înseamnã “întâi dai ºi dupã aia verifici?” Când ai o informaþie cu 
un coeficient mare de interes, exploziv, când e de înalt nivel ºi existã 
riscul ca ea sã fie datã de alþii ºi existã regimul ãsta concurenþial, o dai! 
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Mai bine o dai decât n-o dai! Tineþi minte de la mine: mai bine o dai 
decât n-o dai! Dup-aia, a doua zi, s-ar putea sã ai niºte consecinþe, cum 
am avut eu, dând o informaþie neverificatã – cã n-aveam cum s-o mai 
verific – despre o fatã, mã rog, care-ar fi fugit din þarã. Informaþia nu era 
adevãratã, ºi a doua zi Roºca Stãnescu de la Ziua mi-a pozat-o pe fata 
aia despre care spusesem eu în ziar c-a fugit din þarã, mi-a pozat-o pe o 
terasã, cu ziarul Adevãrul în mânã, unde se scria c-a fugit din þarã! ªi a 
dat pe prima paginã poza asta. Normal, a fost un pumn în plex de toatã 
frumuseþea! Dar n-am greºit, pentru cã era un moment foarte tensionat, 
informaþia era de nivel foarte înalt, gazetãresc, de impact foarte mare 
ºi atunci e mai bine sã riºti lucrul ãsta. E mai bine sã riºti. A doua zi 
dai dezminþiri, vine peste tine Parchetul, Procuratura, nu ºtiu ce s-o 
întâmpla, dar uneori faci ceea ce se numeºte cel mai preþios lucru, 
pentru care meritã sã riºti asta, pentru first break. Ãla care reuºeste 
sã smulgã prima proteinã informaþio nalã, s-o plaseze, ãla este marele 
ziarist. Dup-aia vin comentarii, analize, dar first break-ul face marele 
ziarist, face evenimentul, ºi pentru asta meritã sã te mai ºi compromiþi 
uneori. Fiindcã asta-i situaþia când lucrezi în con diþii reale!

Andrei Marga şi Cristian Tudor Popescu,
în timpul vizitei la Catedra de Jurnalism
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Prof. univ. dr. Libuºe Valentová, Universitatea Carolinã din Praga: 
„Clujul are, dupã pãrerea mea, toate ºansele sã devinã un oraº 
european”

– Cu ce gânduri aþi venit la Cluj-Napoca, stimatã Doamnã 
Valentová?

– Cu gânduri bune, în orice caz. Am mai fost la Cluj o singurã 
datã, în 1967, deci acum 30 de ani! Eram studentã pe atunci, iar 
la Cluj am petrecut doar douã zile, invitatã fiind de cunoscuta 
cîntãreaþã de operã, doamna Stela Simonetti (pe care o însoþisem 
înainte la Praga, în calitate de tran slator). Din aceastã scurtã trecere 
prin oraºul Dvs. nu pãstrez decât o amintire vagã, dar plãcutã. De 
când mã ocup de literatura românã, m-am orientat (sau am fost 
orientatã) mereu spre Bucureºti. E un fel de „capitalocentrism”, 
care se manifestã ºi în cazul Pragãi, ceea ce o mare greºealã! Mi-am 
dat seama de faptul acesta mai ales dupã ce la Facultatea de Litere 
din Praga a venit, ca lector de românã, doamna Victoria Moldovan, 
de la Universitatea din Cluj-Napoca. Dânsa a adus la noi nu numai 
o mulþime de lucrãri de înaltã þinutã ºtiinþificã, apãrute aici, dar ºi 
ceva din spiritul ºcolii lingvistice de la Cluj, ceva din atmosfera ºi 
mentalitatea transilvãneanã. De aceea am acceptat cu mare plãcere 
(ºi curiozitate) invitaþia de a parti cipa la Colocviul internaþional 
Limba românã: comunicare ºi culturã.
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– Cum regãsiþi municipiul nostru dupã 30 de ani?
– Clujul este un oraº frumos ºi vã rog sã mã credeþi cã nu o spun 

numai din politeþe. Spre deosebire de Bucureºti, are un râu, un 
deal..., o aºezare geograficã mult mai deosebitã. În plus, din punct 
de vedere arhitectural, seamãnã cu multe oraºe din Cehia (sau din 
fostul Imperiu Austro-Ungar). Monumentele istorice ºi de artã mi 
se par bine întreþinute. Strãzile sunt curate, iar seara tot centrul 
este iluminat cu un fel de ghirlande, care la noi apar numai înainte 
de Crãciun. De la prieteni, însã, nu se aºteaptã numai laude, ci ºi o 
pãrere sincerã ºi deschisã. Mi-aº permite sã sugerez municipalitãþii 
douã idei, pentru ca vizitatorii strãini sã se simtã mai bine la Dvs. 
În primul rând, aº pleda pentru repararea trotuarelor (turiºtii se 
plimbã ºi pe jos!), iar în al doilea rând, pentru vânzarea vederilor 
(într-o gamã mai bogatã), a timbrelor ºi cartelelor telefonice peste tot, 
adicã la hoteluri, chioºcuri, tutungerii etc. Turistul care nu gãseºte 
astfel de lucruri îºi cheltuieºte banii în altã parte! Dar toate acestea 
sunt mãrunþiºuri ºi aº vrea sã subliniez cã Clujul are, dupã pãrerea 
mea, toate ºansele sã devinã un oraº european, cu toate consecinþele 
pozitive ale acestui calificativ.

– Pentru simetria interviului, aº vrea sã vã întreb cu ce sentimente 
vã întoarceþi la Praga?

– Faptul cã am putut participa la colocviul amintit a însemnat 
pentru mine o experienþã incitantã, despre care am sã vorbesc ºi la 
Facultatea de Litere din Praga. Colocviul, desfãºurat sub auspiciile 
rectorului Universitãþii „Babeº-Bolyai” ºi organizat cu mare dãruire 
ºi cu mare pricepere de câteva cadre didactice, în frunte cu doamna 
prof. univ. dr. Carmen Vlad, a adunat la Cluj-Napoca numeroase 
personalitãþi de seamã din domeniul lingvisticii, istoriei ºi criticii 
literare, al didacticii limbii etc., de la care am aflat fapte ºi pãreri 
care ne permit nouã, româniºtilor din strãinãtate, sã fim în pas cu 
românistica din România sau, eventual, din alte centre universitare 
europene unde se cultivã aceasta (Chiºinãu, Cernãuþi, Cracovia, 
Padova, Roma, Novi Sad, Lund, Budapesta, Jena). M-a impresionat 
în mod deosebit faptul cã am aflat, chiar de la rectorul Universitãþii 
„Babeº-Bolyai”, domnul prof. univ. dr. Andrei Marga, cã domnia 
sa a avut recent o întâlnire cu rectorul Universitãþii Caroline din 
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Praga, convenindu-se asupra unui acord de colaborare între cele 
douã universitãþi. În afara personalitãþilor prezente la Facultatea 
de Litere, am fãcut cunoºtinþã cu câþiva critici literari ºi scriitori 
clujeni, cu care sper sã colaborez în viitor, ceea ce înseamnã foarte 
mult pentru mine. 

(Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2105, 18 oct. 1997, p. 5)

„În America cel puþin, existã sentimentul cã presa constituie «câinele 
de pazã» al Guvernului”

Kenneth Starck este profesor la Universitatea 
din Iowa, Facultatea de Jurnalisticã ºi ªtiinþele 
Comunicãrii, unde predã cursuri de comunicare 
internaþionalã ºi de jurnalism intercultural.

Timp de 21 de ani (1975 – 1996), a ocupat 
funcþia de decan al facultãþii, ajutând instituþia 
sã-ºi recâºtige acreditatea naþionalã. A lucrat 
apoi ca reporter la ziarul Decatur ºi Memphis 
ºi a fost corespondent de presã în Scandinavia 
ºi China.

În februarie 1997 devine consultant al Companiei mass-media, 
Cedar Rapids din Iowa, care include un cotidian, posturi de 
televiziune ºi radio, precum ºi mijloace de informare on-line.

Starck a desfãºurat activitãþi în domeniile de comunicare 
internaþio nalã ºi de educare a comunicãrii jurnalistice ºi de masã. 
A beneficiat de douã burse Fulbright – în 1986 1987, la Academia 
Chinezã de ªtiinþe Sociale, Departamentul de Jurnalisticã, Beijing, 
ºi în 1994-1995, la Universitatea din Bucureºti, Facultatea de 
Jurnalisticã ºi ªtiinþele Comunicãrii.

A predat un la Universitatea din Tamper, Finlanda, ºi a þinut 
cursuri în Islanda, Ucraina, Marea Britanie, Hong-Kong, Coreea, 
Norvegia, Suedia, Danemarca ºi Australia.

Este coautor al cãrþilor Convorbiri retroactive. Consilii de presã 
în America (1972) ºi Relaþii Publice ºi Comunicare: o nouã teorie 
(1988). Ultima dintre acestea, scrisã împreunã cu Dean Kruckeberg, 
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a primit u premiu naþional pentru „dezvoltare deosebitã ºi cercetãrile 
educaþionale în relaþiile publice”, premiu acordat de cãtre Comisia 
Naþionalã a Relaþiilor Publice pentru Comunicare Verbalã.

În 1991 i-a fost publicat, de cãtre Iowa State Uni ver sity Press Ed., 
volumul Discipolii Dragonului: un Odiseu al Chinei, care cuprinde 
impresiile acumulate într-un an de predare în China.

Articolele sale au apãrut în diferite periodice, precum: Niaman 
Reports, Journalism Quartely, Gazette, Media Development, Ecquid 
Novis Australian Journalism Review.

În 1981-1082 a fost preºedinte al Asociaþiei de Educaþie în 
Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, iar în 1984-1985 – preºedinte 
al Asociaþiei de ªcoli de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii.

A îndeplinit funcþia de consultant al diferitelor programe de 
jurnalism ºi ºtiinþele comunicãrii. În prezent este preºedinte pentru 
examenele externe ale studenþilor din ªcoala de Comunicare a 
Universitãþii Baptiste din Hong-Kong. ªi-a susþinut doctoratul în 
ªtiinþele Comunicãrii, la Universitatea Southern Ilinois, ºi Masteratul 
în Jurnalisticã – la Universitatea din Missouri. 

– Cu ce ocazie vã aflaþi în România, Domnule Profesor?
– Aceasta este cea de-a treia vizitã a mea în România, prima 

având loc în 1994-1995, în timpul unui întreg an universitar, când 
am beneficiat de o bursã Fulbright la Facultatea de Jurnalism ºi 
ªtiinþele Comunicãrii a Universitãþii din Bucureºti. În decembrie 
1996 am revenit în România, pentru a lua parte la o activitate de 
practicã în relaþii publice ºi comunicare, sponsorizatã de cãtre 
Fundaþia Soros din Timiºoara. Acum sunt aici pentru a participa 
din nou la aceleaºi activitãþi din Timiºoara. Deoarece este varã ºi am 
puþin timp liber, m-am decis sã-mi prelungesc ºederea în România 
cu cel puþin o sãptãmânã. Apoi, primãvara trecutã, am întâlnit pe 
cineva în Iowa, care mi-a spus: „Timiºoara nu e atât de departe de 
Cluj, deci ai putea sã vizitezi ºi Clujul!” Cu câteva zile înainte de a 
ajunge la Bucureºti, planurile mele de a vizita Clujul erau fãcute. 
Aºa cã am ajuns la Cluj!

– Care sunt impresiile dumneavoastrã despre þara noastrã ºi 
despre români?
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– Cred cã þara – luatã ca întreg – ºi poporul român au trecut prim 
momente destul de dificile în ultimii ani. A fost o perioadã grea în 
timpul lui Ceauºescu, dar acum dificultãþile sunt de altã naturã. 
Oamenii înfruntã dificultãþile vieþii, în încercarea de a reface întreaga 
societate. ªi acest lucru nu înseamnã doar refacerea drumurilor 
– a cãilor ferate, a ºoselelor ºi a strãzilor –, ci refa ce rea întregului 
sistem social. ªi acesta include sistemul educaþional, profesia 
de jurnalist, cea de medic, alte discipline create de Universitate 
ºi mai ales ºtiinþele sociale. Toate acestea aproape cã trebuie sã 
fie „reinventate”, „recreate” cu scopul de a facilita bunul mers al 
societãþii, de a-i garanta acesteia succesul deplin. Partea tristã este 
cã e nevoie de mult timp pentru toate aceste realizãri. Din pãcate, 
sistemul educaþional nu poate fi refãcut peste noapte. Trebuie avute 
în vedere resursele disponibile, iar dacã ele nu existã, timpul acordat 
„refacerii” societãþii va fi mult mai lung.

Cred cã aºa stau acum lucrurile în România ºi îi admir pe români 
pentru asumarea unei enorme responsabilitãþi. Pãrerea mea este cã 
vor avea succes ºi cã, chiar dacã succesul obþinut în ultimii ani este 
mai greu de observat, consider, totuºi, cã existã unele îmbunãtãþiri. 
Aºadar, succesul va fi obþinut mai lent, însã cu siguranþã va exista 
ºi probabil cã România va reintra în rândul þãrilor democratice 
din Europa de Est ºi Centralã, precum ºi al celorlalte din întreaga 
lume. 

– Ce ºtie americanul mediu despre România?
– Cred cã nu deþine multe informaþii. Totuºi existã trei lucruri 

importante pe care americanii le cunosc. Primul este faptul ca România 
era controlatã foarte sever, cã exista o dictaturã mult mai durã decât 
a altor þãri aflate sub aceeaºi formã de guvernãmânt, inclusiv fosta 
Uniune Sovieticã. A do ua fazã a avut loc în decembrie 1989, atunci 
când în Timiºoara a început Revoluþia – sau transformarea –, care 
apoi s-a extins în toatã þara. Acest proces a fost televizat în întreaga 
lume. Îmi amintesc perfect despre Decembrie 1989: eram în Iowa, 
acasã, pregãtindu-mã, împreunã cu familia, pentru sãrbãtorile de 
Crãciun, când CNN a transmis minute întregi, poate chiar ore de ºtiri 
legate de desfãºurãrile rapide de evenimente care aveau loc atunci 
în România: la început focurile de armã din Bucureºti ºi alte oraºe, 



Oaspeţi din străinătate 327

apoi încercare lui Ceauºescu de a fugi, prinderea sa ºi procesul, 
iar apoi execuþia. Toate aceste informaþii au fost transmise rapid ºi 
dramatic de televiziunea ame ricanã. Cred cã, brusc, mulþi americani 
au aflat despre România, au cunoscut-o în întreaga ei conºtiinþã, 
doar pentru cã se aflau în faþa televizoarelor. A treia fazã a fost 
perioada de dupã 1989, când, dupã pãrerea mea, România ºi românii 
au apãrut în presa americanã într-o luminã nefavorabilã. Motivul 
principal cred ca l-au constituit orfanii ºi orfelinatele. Au fost scrise 
multe articole despre orfani, prea multe faþã de alte evenimente 
importante care au avut loc în România. ªtirile despre orfanii români 
s-au aflat pe prima paginã a ziarelor. Câteva ziare chiar au trimis în 
România reporteri ºi fotografi, pentru a afla mai multe despre orfani. 
Consider cã în minþile multor ame ri cani s-a creat o impresie falsã 
despre români ºi cã va trece ceva timp pânã când aceasta va putea fi 
schimbatã. Recent, au apãrut în presa americanã articole (nu chiar 
atât de multe precum cele despre orfani) despre perioada electoralã 
din noiembrie, despre alegerea noului preºedinte Constantinescu 
ºi unda de speranþã datã þãrii de aceastã schimbare. Americanii, 
care aveau o anumitã imagine despre România, erau convinºi cã, 
înainte de ultimele alegeri, sistemul de guvernãmânt al þãrii Dvs. 
se apropiau oarecum de cel comunist sau de cel dictatorial din 
perioada lui Ceauºescu. Aºadar, actualele articole de presã despre 
România vã prezintã þara într-o luminã mai bunã, speculând un 
viitor optimist. 

– Credeþi cã existã un specific al presei americane faþã de cea 
europeanã?

– Întrebarea este interesantã, deoarece presa americanã 
s-a dezvoltat ca un rezultat al sistemului economic cu care 
interacþioneazã. Presa este afectatã de sistemul social, politic 
sau economic în care funcþioneazã. Desigur cã în America existã 
un sistem de piaþã liberã, un sistem capitalist care presupune ca 
mai întâi mass-media sã aducã profit, cu scopul de a-ºi menþine 
existenþa.

Astfel, presa americanã din jurul anilor 1800 cautã sã obþinã 
profit, multe ziare fiind vândute ca un penny, dezvoltându-se astfel 
mass-media. Ziariºtii din acea vreme au încercat sã dea ziarelor un 
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conþinut care sã-i satisfacã pe toþi cititorii. Atunci a apãrut noþiunea 
de obiectivitate, precum ºi încercarea ziaristului de a fi cât mai 
obiectiv în relatarea ºtirilor, de a nu fi partizan din punct de vedre 
politic. Se urmãrea ca jurnalistul sã fie cât mai do cumentat ºi mai 
implicat în problemele economice ºi mai puþin subiectiv în ceea 
ce priveºte sistemul politic. Astfel presa ºi-a format o altã viziune 
asupra sistemului politic ºi a tins sã formuleze ºtirile într-un mod 
cât mai obiectiv. Presa europeanã, pe de altã parte, este mult mai 
interesatã de sistemul politic. Astfel, una din marile diferenþe dintre 
presa americanã ºi cea europeanã este aceea cã în cea din urmã existã 
mai multe opinii, dezba teri, comentarii, editoriale. Presa americanã 
ºi-a însuºit, cum spuneam, noþiu nea de obiectivitate ºi acest lucru 
nu a fost atât de greu în SUA, deoarece la noi sistemul politic este 
alcãtuit din doua partide care nu sunt chiar atât de diferite. Aºadar, 
pentru presa americanã este destul de uºor sã fie neutrã faþã de aceste 
douã partide, în timp ce în alte þãri (de exemplu în Scan dinavia 
– cunosc bine sistemul din Finlanda) existã un sistem pluripartiditist 
(12, 13, 14 partide principale), iar în România existã ºi mai multe 
partide politice. Acest lucru dã naºtere unui specific al presei, în 
funcþie de þara în care funcþioneazã. Astfel, în unele þãri presa este 
partizanã din punct de vedere politic, încercând sã prezinte lucrurile 
doar dintr-un unghi, în timp ce în SUA este prezentat punctul de 
vedere în ceea ce priveºte sistemul economic.

Acestea fiind spuse, trebuie sã recunosc cã nu ºtiu dacã noi 
avem sistemul ideal în ceea ce priveºte presa. Cu alte cuvinte ºi eu 
ºi alþi oameni am criticat acest sistem, pentru cã, chiar dacã presa 
este o sursã de bani ºi transmite ºtirile, oferind editoriale în care 
se face comentarea evenimentelor, sentimentul pe care îl au unii 
americani este acela cã presa nu este destul de implicatã din punct 
de vedere politic. Un rezultat al acestei stãri de lucruri este acela cã 
cetãþenii americani se aflã într-un fel de „hibernare” politicã. Presa 
nu a constituit pentru ei o sursã de inspiraþie politicã, nici nu i-au 
de terminat sã se implice în viaþa politicã ºi nu i-a menþinut activi 
din punct de vedere politic.

Rezumând, principala diferenþã dintre presa americanã ºi cea 
europeanã este aceea cã în Europa ºtirile sunt prezentate împreunã 
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cu comentariile de rigoare, pe când la noi dominã ideea de 
obiectivitate.

– Se spune cã presa este cea de-a patra putere în stat. Cum se 
manifestã aceastã putere în SUA?

– Îmi place întrebarea, pentru cã este sugeratã ideea cã în România 
presa a devenit a patra putere. Acelaºi lucru l-am putea spune ºi la 
noi. Sintagma „putere în stat” se foloseºte mai ales în Anglia ºi eu 
provin din aceastã þarã, unde, în Parlament, existã o mare „putere” 
reprezentatã de moºieri (proprietari de pãmânt). În acest fel, este 
sugerat faptul cã presa ar trebui sã fie puternicã, asemenea unui 
Cerber al Guvernului. În America cel puþin, existã sentimentul cã 
presa constituie „câinele de pazã” al Guvernului. Cei ce criticã presa, 
nemulþumiþi de faptul cã nu e mai agresivã din punct de vedere 
politic, o numesc „cãþeluº blând”! Existã oameni care considerã 
cã presa devenit cea de-a 5-a sau a 6-a putere în stat, cã este prea 
puternicã ºi cã acest lucru a avut loc doar datoritã comunicãrii în 
societate. Presa joacã un rol foarte important în societate ºi unii 
cred cã i se atribuie prea multã putere ºi cã este iresponsabilã; de 
obicei, noþiunile de putere ºi libertate trebuie sã fie însoþite de cea 
de responsabilitate. Sunt dezbateri intense, vorbindu-se de faptul cã 
presa a devenit prea puternicã, deºi nu suficient de responsabilã. Vã 
spun asta în calitatea mea de profesor – iniþial am lucrat ca jurnalist, 
apoi multã vreme nu am practicat aceastã meserie, cu toate cã am 
mai scris ceva – ºi doar acum câteva luni un ziar mare din Iowa mi-a 
propus sã fiu ceea ce se numeºte „consultant”: când cititorii ziarelor 
au nemulþumiri vin la mine ºi eu am libertatea de a investiga ºi de 
a scrie articole despre acest lucru.

Astfel, ajut mass-media sã fie mai responsabilã – eu însumi fiind 
un fel de Cerber al presei.

– Existã în Iowa o lege a presei?
– Da. De fapt cele mai multe state au astfel de legi. Principala 

lege în America o constituie Primul Amendament al Constituþiei, 
care prevede libertatea exprimãrii, a întâlnirilor, a presei. Într-un fel, 
aceastã lege este prima ºi cea mai importantã. Apoi, mai existã ºi alte 
legi, precum ºi o lege naþionalã, care prevede libertatea informãrii. 
Spre exemplu, dacã suspectezi Guvernul cã aceasta ar deþine niºte 



Ilie RAD330

înregistrãri (audio sau video) cu tine, iar CIA sau FBI au încã acele 
casete, ai dreptul sã le auzi sau sã le vizionezi. Dar eºti obligat sã aplici 
anumite proceduri, ca Guvernul sã-þi permitã sã auzi sau sã vizionezi 
casetele. Iar dacã eºti reporter ºi lucrezi la un material ºi doreºti sã 
afli mai multe informaþii mai greu accesibile, Guvernul este nevoit 
sã þi le prezinte – dacã acest lucru nu pune în pericol securitatea 
naþionalã. În Iowa ºi alte state, în general, existã douã fe luri de legi care 
reglementeazã libertatea presei. Una dintre acestea vizeazã întâlnirile: 
oficialitãþile nu pot avea întâlniri secrete. Astfel, dacã un grup de 
oficialitãþi care fac afaceri este descoperit, persoanele descoperite 
pot fi date în judecatã ºi apoi condamnate, fiind nevoite sã plãteascã 
amenzi. Recent a avut loc, în Iowa, de-a lungul râului Mississippi, 
un astfel de caz: câteva oficialitãþi s-au întâlnit cu primarul, au fãcut 
afaceri, iar niºte reporteri i-au descoperit ºi au fãcut totul public. 
Fiecare oficialitate guvernamentalã care a luat parte la aceea întâlnire 
a fost nevoitã sã plãteascã o amendã de 500 de dolari!

Aºadar, o lege prevede interzicerea unor astfel de întâlniri. Cea 
de-a doua dã oricãrui cetãþean american dreptul de a viziona sau 
audia casetele pe care e înregistrat – dacã este înregistrat –, casete 
deþinute de Guvern.

Aceste legi sunt destul de noi în Iowa, cãci au apãrut acum 10-15 
ani. Legile sunt tipãrite într-o carte micã ºi fiecare ziarist din Iowa 
primeºte câte un exemplar. Noi, de asemenea, dam câte o copie 
studenþilor jurnaliºti, astfel încât sã se ºtie care le sunt posibilitãþile 
ºi interdicþiile în practicarea acestei meserii.

– Cum este cotatã în America profesia de jurnalist?
– Cred cã aceasta este cea mai grea întrebare pe care mi-aþi

adresat-o. Consider cã oamenii au un anumit respect faþã de 
jurnaliºti, dar este un fel de „respect critic”. Publicul realizeazã cã 
ziariºtii deþin o poziþie extrem de importantã în societate, cãci ei 
constituie principalul canal de dirijare a informaþiilor. Iar oamenii 
sunt avizi de informaþie pentru a-ºi forma propria opinie. Aºadar, 
existã respect pentru ceea ce fac jurnaliºtii, au ºi un scepticism faþã 
de faptul cã aceºtia ºi-ar face meseria cum trebuie.

Oamenii vor fi mereu pãrtaºi la anumite evenimente, iar reporterii 
le vor relata. Publicul va realiza cât de mult sau cât de puþin au fost 
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modificate acele evenimente de cãtre reporteri. Astfel, oamenii tind 
sã îºi piardã încre derea în presã ºi devin din ce în ce mai critici.

Pãrerea mea este cã jurnalismul ºi chiar comunicarea sunt extrem 
de complicate ºi dificile; chiar ºi realizarea unui interviu presupune 
multã atenþie ºi concentrare. Totul depinde de cum ne înþelegem 
reciproc ºi ce sens capãtã cuvintele noastre. Cred cã mulþi oameni 
nu ºtiu aproape nimic despre jurnalism ºi de rolul important pe 
care îl are jurnalistul. 

Unii cetãþeni sunt de pãrere cã Guvernul nu trebuie sã ofere 
atâta liber tate presei, dar ei susþin acest lucru fãrã sã gândeascã, cãci 
dacã doreºti sã existe o libertate a presei ºi un regim democratic, 
atunci presa trebuie sã fie independentã faþã de Guvern, ºi nu sã-i 
fie subordonatã. Sentimentul meu este acela cã în America nu existã 
o educaþie a oamenilor în legãturã cu meseria de jurnalist sau în 
legãturã cu presa. Cred cã noi procedãm bine învãþându-i pe studenþi 
legile presei, dar publicul ar trebui sã cunoascã mai multe lucruri 
despre presã, pentru a avea mai multã înþelegere ºi consideraþie 
faþã de ceea ce presa încearcã sã facã. Dacã oamenii ar fi mai do cu-
mentaþi, criticarea ziarelor – dacã vor mai critica – va fi una pe bunã 
dreptate, iar nu una nesãbuitã ºi provenitã din neînþelegeri.

– Ce perspective de angajare au studenþii dumneavoastrã dupã 
absolvirea facul tãþii de profil?

– Acest lucru depinde de mai mulþi factori, unul, desigur, 
constituindu-l fiecare student în parte. Unii studenþi vor avea 
dificultãþi indiferent de meseria pe care o vor alege, dar studenþii 
buni au o motivaþie ca sã munceascã, ei sunt deºtepþi ºi documentaþi, 
au o minte logicã, precum ºi îndemânare. Trebuie sã spun cã 
studenþii buni obþin slujbe la fel de bune. Cei mediocri ºi cei slabi 
pot obþine slujbe, dar nici pe departe dintre cele mai bune ºi acest 
lucru este de aºteptat.

La facultatea noastrã, în fiecare an existã 250 de studenþi pe care 
apoi îi selectãm, astfel cã în final rãmân 40 de studenþi masteranzi. 
Studenþii noºtri îºi aleg diferite meserii din domeniul comunicãrii 
– unele dintre acestea nici nu existau atunci când ei au început 
facultatea – acesta este un lucru interesant. Cu alte cuvinte, mediul 
comunicaþional se schimbã rapid, în special datoritã computerelor. 
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Avem, de pildã, un student care a fãcut designul primei pagini a 
ziarului facultãþii – deºi nu existã în programã un asemenea curs 
de design al paginilor. Studentul în cauzã a primit o slujbã la un 
mare ziar – Philadelphia Enquire. A fost un student bun, care nu a 
învãþat doar în timpul cursurilor, ci s-a documentat mult ºi a câºtigat 
experienþã. ªi astfel, a avut succes în obþinerea primei slujbe bune. 
Mulþi absolvenþi ai fa cul tãþii noastre lucreazã ca jurnaliºti, cãci avem 
un ziar al campusului. Studenþii lucreazã la acest ziar, ºi apoi, când 
îºi cautã slujbe, pot sã prezinte proiectul anterior de practicã la 
ziarul facultãþii. Astfel, se ºtie dacã studentul este o persoanã activã, 
serioasã ºi cu experienþã în domeniul jurnalistic.

„Filosofia” mea în ceea ce priveºte educaþia studentului este 
aceea cã, deºi, noi, profesorii, dorim ca studenþii noºtri sã primeascã 
o slujbã bunã dupã absolvirea facultãþii, ar fi ideal ca absolvenþii 
sã spunã dupã 20-25 de ani „Am învãþat ceva la Iowa care mã mai 
ajutã ºi astãzi!”

În America avem nelãmuriri despre un singur lucru: cât de înþeleºi 
trebuie sã fim în aplicarea educaþiei studenþilor. Nu dorim sã fim 
nici prea direcþi, cãci dacã un student se specializeazã pe un anume 
modul, ºtie sã facã doar câteva lucruri. Va primi o specializare pe 
mãsura specializãrii lui ºi peste 25 de ani va avea aceeaºi meserie, 
va face deci acelaºi lucru, pentru cã doar asta ºtie sã facã. Aceastã 
problemã constituie punctul „cald” al dezbate rilor în ceea ce priveºte 
sistemul educaþional al studenþilor.

– Ce viitor credeþi cã va mai avea presa scrisã în concurenþã cu 
audio – vizualul?

– Eu personal sunt un ziarist, lucrând în presa scrisã ºi nefiind 
atât de ataºat de cea vizualã. Trebuie sã recunosc însã cã audio-
vizualul a devenit extrem de important în mass-media din întreaga 
lume. Din pãcate, audio-vizualul are anumite limite, cãci nu toate 
lucrurile importante pot fi filmate sau înregistrate. E foarte greu – 
practic imposibil – sã fotografiezi idei, spre exemplu. Eu întotdeauna 
am fost de principiul cã audio–vizualul face apel la simþuri, în timp 
ce presa scrisã vizeazã mintea umanã. Dacã te afli în America ºi 
vrei sã fii un cetãþean informat, poþi viziona canalele de televiziune 
CNN, NBC ºi CBS, dar ai învãþa mai mult dacã ai citi un exem plar 
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din The New York Times. Cred în rolul pe care îl are presa tipãritã 
asupra formãrii unei opinii a publicului larg.

Un lucru pe care l-am descoperit a fost acela cã scrisul este extrem 
de important ºi pentru presa computerizatã, nu doar pentru cea 
tipãritã. Când am stat de vorbã cu directorii unui post de televiziune 
ºi de radio, aceºtia m-au întrebat ce fel de absolvenþi am ºi au spus cã 
majoritatea oamenilor au impresia cã a lucra în televiziune implicã 
ideea de a avea un fizic agreabil, chiar frumos; de asemenea, se 
considerã cã angajaþii televiziunii trebuie sã citeascã ºtirile cursiv ºi 
sã fie zâmbitori. Însã conducerea postului mi-a cerut sã la recomand 
o persoanã care scrie bine, care adunã informaþia, în concluzie un 
reporter bun. ªi în mare parte, televiziunea cautã astfel de oameni. 
Aºadar, lumea tiparului este la fel de importantã atât pentru ziare, 
cât ºi pentru presa electronicã.

– Ce mesaj aþi dori sã la transmiteþi tinerilor jurnaliºti din 
România?

– Mã faceþi sã mã simt ca un fel de misionar sau ca un 
atoateºtiutor! Ascultând întrebarea, în primul rând mi-a venit 
ideea responsabilitãþii. Acesta este un mesaj pe care eu îl dau 
studenþilor mei, ºi anume cã, atât timp cât practicã meseria de 
jurnalist, trebuie sã fie conºtient de enorma respon sabilitate pe 
care o au faþã de societate. Trebuie sã-ºi facã meseria la cel mai 
înalt nivel, sã fie jurnaliºti care relateazã evenimentele corect, cu 
acurateþe ºi complet, astfel încât sã furnizeze oamenilor cea mai 
bunã informa þie, pentru ca aceºtia sã fie capabili de a lua propriile 
lor decizii. Nu ºtiu dacã acest lucru li se cere ºi studenþilor români, 
dar cred cã ideea responsabil i tãþii sociale este extrem de importantã. 
ªtiu cã în fosta Uniune Sovieticã se vorbea, de asemenea, despre 
responsabilitatea socialã, dar era un altfel de responsabilitate 
socialã – una impusã de cãtre oficialitãþile aflate la putere. Acum, 
responsabilitatea socialã este definitã ºi cerutã de cãtre directorii 
editurii ºi patronii posturilor de Radio ºi Televiziune, ai ziarelor, dar 
în acelaºi timp ea constituie un imperativ care ar trebui sã existe în 
minþile studenþi lor, astfel ca aceºtia sã fie conºtienþi cã ceea ce fac 
ei este foarte important pentru societate, încât e nevoie sã-ºi facã 
meseria cu multã res pon  sa bilitate.
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Celãlalt mesaj care-mi vine în minte se referã la „filosofia” mea 
în ceea ce priveºte educaþia studenþilor. Educaþia datã de Academia 
de Jurnalism trebuie sã fie una de viaþã, ºi nu doar pentru o ocupaþie 
oarecare ºi cred cã studenþii trebuie sã fie conºtienþi de acest lucru. 
Astfel, când se pregãtesc pentru cursuri ºi când învaþã, scopul lor nu 
trebuie sã fie acela de a gãsi o primã slujbã bunã, ci de a fi pregãtiþi 
pentru alte meserii pe care societatea le creeazã, astfel încât sã fie 
receptivi faþã de ºansele ºi provocãrile vieþii, pe care le vor întâlni 
în viitor.

– Vã mulþumim ºi vã urãm o ºedere plãcutã în România!

Cluj-Napoca, iunie 1997
Dialog realizat de Mihaela Costea ºi Ilie Rad

Juan Manuel Cotelo, profesor ºi regizor spaniol: „Am fost fascinat 
de ospitalitatea, cultura, spiritualitatea ºi afecþiunea poporului 
român”

Juan Manuel Cotelo s-a nãscut la Madrid, 
în anul 1966. Licenþiat în Jurnalisticã la 
Universitatea din Navarra (Spania), a urmat 
apoi cursuri de film ºi televiziune în Los 
Angeles. A început sã lucreze ca redactor al 
unei agenþii internaþionale de televiziune, 
fiind dupã aceea redactor-ºef al acesteia. Mai 
târziu a lucrat în redacþia unui program de 
actualitãþi din Los Angeles ºi a creat o firmã 
producãtoare de reportaje pentru televiziune în Washington DC. 
La întoarcerea sa în Spania, a creat prima firmã spaniolã dedicatã 
scrierii de scenarii pentru televiziune. A fost scenarist ºi prezentator 
al programului sãptãmânal cu cea mai mare audienþã din Andalucia. 
În 1995 a renunþat la munca din televi ziune, pentru a se dedica 
din plin cinematografiei. Primul sãu film s-a lansat acum o lunã 
în Spania ºi a lucrat la el ca scenarist, regizor ºi producãtor. Titlul 
filmului, „Sudoarea privighetorilor”, e inspirat dintr-o poezie a 
lui Lucian Blaga, în el fiind vorba despre un tânãr muzician care 
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merge în Spania pentru a cânta într-o mare orchestrã. Juan Manuel 
Cotelo a fost profesor de scenariu la Universitatea din Navarra, iar 
actualmente predã la Universitatea Complutense din Madrid. Este 
cãsãtorit cu Simona Puºcaº, una din suro rile Puºcaº, cunoscutele 
cân  tãreþe de muzicã folk.

Cu ocazia prezenþei sale la Cluj-Napoca, a fost ºi oaspete al 
Catedrei de Jurnalism, ocazie pentru a-i lua un scurt interviu.

*
– Ce te leagã de România, dragã Juan Manuel?
– Am venit pentru prima datã în România în anul 1991, ca sã 

fac un reportaj... ºi m-am întors în Spania îndrãgostit de aceastã 
þarã. Într-o sãptãmânã am cunoscut mulþi oameni diferiþi ºi am 
fost fascinat de ospitalitatea, cultura, spiritualitatea ºi afecþiunea 
poporului român. Desigur, ca în orice altã þarã, am cunoscut ºi 
oameni cu un comportament reprobabil, dar au fost puþini ºi nu 
au reuºit sã schimbe impresia mea pozitivã despre România. Aici 
am cunoscut persoane excelente, cu o integritate moralã pe care o 
admir profund. Mã refer la þãrani ºi intelectuali, la tineri ºi adulþi, 
la sãraci ºi bogaþi. Calitãþile morale nu au nimic de-a face cu poziþia 
socialã. Dupã acea primã cãlãtorie a mea, am venit de multe alte ori, 
ca ziarist, ca prieten, ca regizor de film ºi îndrãgostit de o româncã 
frumoasã, cu care m-am cãsãtorit acum ºase luni.

– Ce ºtiu spaniolii despre România? Cum reflectã mediile de 
informare spa niole realitãþile din þara noastrã?

– Ca ziarist, ºtiu cã toate mediile de informare reflectã realitatea 
în tr-un mod foarte limitat. Pentru acestea, de obicei, nu conteazã 
decât aspectele negative (accidente, boli, morþi, calamitãþi naturale...), 
politice (discursuri, greve, votãri, certuri între partide...), sportul ºi, 
în general, lucrurile spectaculoase. Toate acestea reflectã o realitate 
foarte restrânsã. De aceea consider cã e absurd sã pretinzi a cunoaºte 
realitãþile unei þãri numai din ceea ce reiese din mijloacele de 
comunicare. Despre România, majoritatea spaniolilor cunosc puþin: 
trecutul ei comunist (nu ºi istoria ei anterioarã), situaþia economicã 
grea, pe cei mai buni jucãtori de fotbal, pe Nadia Co mã neci... ºi 
cã pe-aici a trãit un aºa-zis Dracula, cu apucãturi neobiºnuite. 
Când am venit în România, însoþit de tineri spanioli, am constatat 
cã ºi ei se îndrãgosteau treptat de aceastã þarã. De ce? Pentru cã 
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realitatea româneascã e mult mai extinsã ºi mai demnã de iubit 
decât problemele ei economice, decât fotbaliºtii, personajele politice 
sau vampirii ei!

– Ce crezi cã ar trebui fãcut în România pentru a depãºi situaþia 
în care ne aflãm?

– Aº fi arogant dacã aº încerca sã dau într-un minut soluþia 
magicã la toate problemele unei þãri. Totuºi, pentru cã mã întrebi, 
îndrãznesc sã dau niºte sfaturi generale, pentru cã mã gândesc cã 
poate sunt valabile. ªtim cu toþii care e sursa situaþiei actuale. A face 
sã meargã înainte o þarã care a suferit patruzeci de ani de oprimare 
nu e un lucru care sã se poatã obþine în timp puþin, pentru cã sunt 
unele boli care provoacã rãni de lungã duratã. Totuºi e posibil. 
Experienþa istoricã din alte þãri demonstreazã acest lucru. În primul 
rând, mã gîndesc cã cel mai important lucru e sã se înveþe a uita 
ºi, mai ales, ceva mai greu decît asta: sã se înveþe a ierta. Ce mare 
pierdere de timp ºi de energie ar fi ca oamenii sã se dedice unei 
permanente actualizãri a trecutului, acuzându-se unul pe altul! E 
cel mai „eficient” mod de a nu avansa! Punctul de plecare pentru 
progres e unitatea ºi respectul faþã de punctele de vedere diferite de 
cel propriu. Aceastã atitudine are repercusiuni practice în mediul 
familial, într-o întreprindere mare sau micã, precum ºi în întreaga 
societate. În al doilea rând, mã intreb: ce obiectiv se urmãreºte? 
Progresul economic cu orice preþ? Dacã e aºa, pãrerea mea e cã e 
vorba de o înºelãciune. Progresul material, în lipsa celui spiritual, e 
o ruinã, o altã formã de prostituare. Este acelaºi lucru cu ceea ce face 
o femeie sãracã, obligatã, pentru a supravieþui, sã-ºi vândã corpul 
ºi, în acelaºi timp, sufletul. Atitudinea ei poate fi de înþeles, dar e 
greºitã. În acest sens constituie o gravã greºealã dorinþa de a imita, 
sub toate aspectele, þãrile „dezvoltate”, fiindcã multe dintre acestea 
comit greºeli în dezvoltarea lor moralã, intelectualã, familialã ºi 
ºcolarã. Primele manifestãri ale acestui fapt se observã în culturã ºi 
educaþie. ªi se ajunge sub altã dictaturã, mai subtilã. Dar o colivie, 
chiar de aur fiind, e tot colivie!

– Ce ai dori sã transmiþi cititorilor români?
– Aº spune ceva evident: cea mai mare comoarã a Romaniei sunt 

românii! Dacã s-ar exploata calitãþile cele mai de preþ ale românilor, 
multe lucruri s-ar schimba. Ce pãcat ar fi ca tinerii români sã 
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doreascã sã îi cunoascã pe cântãreþii americani ºi sã nu-i intereseze 
compozitorii din þara lor! Se începe cu muzica, mâncarea, limba, 
cu televiziunea ºi filmele strãine ºi se ajunge la a-i ignora pe Blaga, 
Brâncusi, Enescu, Ionescu, Eminescu... E o simplã manifestare a 
invaziei culturale ce se produce ºi în þara mea, Spania, ºi împotriva 
cãreia unii dintre noi încercãm sã ne apãrãm. De aceea, dacã aº 
putea, aº striga pe strãzile din România urmãtoarele lucruri: români, 
nu-i invidiaþi pe cei care au mai multe decât voi, cãci nu sunt mai 
mult decât sunteþi voi! Într-o competiþie pe termen lung, prefer sã 
pariez pe înþeleptul sãrac decât pe prostul bogat.

ªi aº mai adãuga ceva: cine se aºteaptã ca politicienii sã rezolve 
situaþia þãrii, se înºalã amarnic. ªi asta se observã de-a lungul istoriei: 
þãri formate din persoane harnice ºi îndrãgostite de þara lor progreseazã, 
în ciuda nenorocirilor. În schimb, dacã se aºteaptã ca politicienii sã 
rezolve totul, dacã poporul e leneº ºi fãrã iniþiativã, se eternizeazã 
climatul de criticã socialã ºi nu se prosperã. De aceea sunt optimist în 
ceea ce priveºte România: pentru cã poporul român are foarte multã 
capacitate de muncã ºi o mare dragoste faþã de þara lui. 

Cititorilor „Adevãrului de Cluj” urarea mea ca Iisus, Adevãrul 
cel mai frumos care existã, sã renascã cu adevãrat în inimile tuturor 
românilor!

(Adevãrul de Cluj, an IX, nr. 2474, 6-01-1999, pag. 4)

Prof. univ. dr. Henry Steck, SUNY Cortland (SUA): „Avem obliga þia 
moralã ºi profesionalã de a construi punþi de legãturã ºi de a 
crea noi spaþii ale prieteniei, coo perãrii ºi muncii”

Prof. univ. dr. Henry Steck este cadru 
didactic de ºtiinþe politice la Universitatea de 
Stat din New York College at Cortland. Dr. Steck 
deþine funcþia de director al Proiectului pentru 
Europa Centralã ºi de Est de la Universitatea 
de Stat din New York, fiind ºi ºef al Centrului 
pentru Educaþie Internaþionalã. În perioada 23 
mai-7 iunie 2001, dr. Henry Steck s-a aflat la 
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Cluj-Napoca, fiind invitat de Secþia de Jurnalisticã a Facultãþii de 
ªtiinþe Politice ºi Administrative din cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai” 
sã þinã mai multe conferinþe ºi sã participe la diverse activitãþi ºtiinþifice 
ºi culturale. 

*
– Cum s-a nãscut ideea de a stabili contacte cu Universitatea 

„Babeº-Bolyai”?
– În urmã cu câþiva ani, eu ºi colegul meu, profesorul John Ryder, 

decanul Facultãþii de ªtiinþe ºi Arte de la State University of New 
York College at Cortland, am creat un nou proiect la universitatea 
noastrã. Acesta se numeºte Proiect pentru Europa Centralã ºi de 
Est. Dupã anii îndelungaþi ai Rãzboiului Rece ºi dupã mulþi ani în 
care noi, cei din Vest, am fost separaþi de popoarele din Europa 
Centralã, de Sud, de Est ºi din Balcani, am crezut cã avem obliga þia 
moralã ºi profesionalã de a construi punþi de legãturã ºi de a crea 
noi spaþii ale prieteniei, cooperãrii ºi muncii. Acesta este una dintre 
cele mai importante convingeri ale comunitãþii noastre academice. 
Cunoaºterea – ca ºi arta ºi muzica – nu ar trebui sã cunoascã graniþe. 
Aºa încât acest lucru a fost foarte important pentru noi în a stabili 
legãturi cu colegi de la universitãþi ºi instituþii din aceastã regiune. 
Începând cu anul 1994, noi am stabilit contacte ºi am dezvoltat 
relaþii de colaborare cu prieteni ºi colegi din Europa Centralã ºi 
de Sud. Suntem foarte activi într-o organizaþie internaþionalã 
numitã AUDEM (Alianþa Universitãþilor pentru Democaþie). Prin 
intermediul acesteia am creat, cum spunem noi în Statele Unite, 
o „reþea” de colegi ºi prieteni. Avem colaborãri cu universitãþi din 
Cehia ºi lucrãm cu colegi sau instituþii din Bulgaria, Ungaria, Belarus 
ºi, desigur, acum ºi din România. De asemenea, am început sã 
lucrãm la un Consorþiu pentru Dezvoltare Educaþionalã ºi Schimburi 
pentru profesori, directori de ºcoli sau studenþi, precum ºi pentru 
profesori din universitãþi ºi institute pedagogice. Sperãm sã atragem 
înþelegerea oamenilor tineri care predau – cu o menþiune specialã 
pe educaþia civicã ºi crearea unei culturi a democraþiei în ºcolile 
noastre – de fapt în Statele Unite ºi oriunde. Am avut pânã în prezent 
mulþi oaspeþi, incluzându-te ºi pe tine, Ilie Rad, de la Universitatea 
„Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. Tu ai predat studenþilor noºtri 
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un curs despre jurnalismul contemporan est-european ºi ai þinut 
câteva conferinþe despre situaþia actualã din România. Cursurile ºi 
conferinþele tale au fost bine primite de studenþii noºtri ºi noi sperãm 
cã în viitor vom putea avea mai mulþi oaspeþi din Cluj.

Am fost pentru prima oarã la Cluj, la Universitatea „Babeº-
Bolyai”, cu doi ani în urmã ºi am rãmas impresionat de oraº ºi 
de oameni. Cãlãtoria mea de atunci a fost scurtã, iar acum m-
am întors pentru o vizitã mai lungã. Am venit aici pentru a þine 
câteva conferinþe privind democraþia americanã, politica externã 
a preºedintelui Bush ºi chestiuni generale legate de universitatea 
americanã contemporanã.

– Ce ºtiai despre România, înainte de 1989? 
– Aceastã întrebare mã pune într-o situaþie dificilã. Din pãcate, 

americanii ºtiu destul de puþine lucruri despre Romania ºi despre 
Europa Centralã ºi de Est în general. În Statele Unite aveam o 
imagine destul de neclarã despre România sub regimul Ceauºescu. 
Pe de o parte, ºtiam cã Ceauºescu a urmat o politicã de desprindere 
de Uniunea Sovieticã în anii 1960-1970 ºi cã a adoptat o poziþie 
independentã privind unele probleme internaþionale, precum cele 
din China sau Israel. Aceste fapte au fost foarte bine primite în 
USA în timpul Rãzboiului Rece. Din pãcate, Rãzboiul Rece a produs 
o mentalitate conform cãreia “inamicul inamicului meu îmi este 
prieten”, iar aceasta a dus la o toleranþã sporitã faþã de Ceauºescu 
la început (de exemplu la mijlocul anilor ‘70).

De cealaltã parte, în anii ‘80 Ceauºescu avea cea mai proastã 
imagine dintre dictatori – alãturi de Enver Hodjea din Albania –, 
mai ales datoritã poveºtilor care veneau din România, cum ar fi lipsa 
energiei electrice ºi a cãldurii, lipsa hranei, politica de “sistematizare”, 
planurile arhitecturale nerealiste ºi puterea Securitãþii. Acest regim 
era vãzut ca unul brutal ºi mulþi sunt de pãrere cã soþii Ceauºescu 
au primit ceea ce au meritat în Decembrie 1989.

Totuºi, cred cã majoritatea americanilor ºtiu foarte puþine lucruri 
despre Romania, însã, din pãcate, poveºtile cu Dracula continuã sã 
aparã prin filmele produse în State.

– Ce credezi cã trebuie fãcut pentru a scoate Romania din crizã?
– Un vizitator care se aflã aici doar de câteva zile ar trebui sã 

fie politicos, atent ºi respectuos – ca un student! Adevãrul e cã eu 
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încã învãþ despre societatea româneascã. Deoarece România a pornit 
aproape de la punctul zero, drumul pe care îl are de parcurs este 
încã foarte lung. România nu are o parte din avantajele Republicii 
Cehe, ale Poloniei sau Ungariei, dar aspirã la Uniunea Europeanã sau 
NATO – aspirã sã facã parte din Vest în ceea ce priveºte economia 
ºi democraþia.

Nu mã prea pricep la economie, dar cred cã ceea ce ar ajuta 
foarte mult este dezvoltarea infrastructurii pentru o economie 
modernã – una care sã facã parte din larga comunitate europeanã, 
fie cã este o economie de piaþã sau o economie socialã – ca în cazul 
Suediei. Personal, cred cã economia de piaþã poate deveni extrem de 
productivã dacã guvernul român asigurã un cadru adecvat pentru a 
exploata puterea creatoare a românilor ºi a afa ce rilor existente.

Pentru aceasta e nevoie de un climat favorabil investiþiilor 
externe, iar acest climat include o bunã infrastructurã. Sã vã dau un 
mic exemplu: mi s-a pãrut foarte frustrant – dar ºi foarte interesant 
– faptul cã TAROM-ul mi-a cerut pentru biletul de avion cãtre 
Bucureºti sã plãtesc în lei ºi nu în dolari (care sunt mai stabili, din 
punct de vedere economic!). TAROM-ul nu a putut accepta nici plata 
prin cartea de credit, dar aceasta mi s-a mai întâmplat de douã ori 
ºi în Budapesta, unde cartea de credit mi-a fost acceptatã la hotel, 
dar nu ºi în garã. Foarte ciudat! Experienþa aceasta cu TAROM-ul a 
fost frustrantã, dar doamna de la ghiºeu, cu care am încercat sã-mi 
rezolv problemele, a fost foarte amabilã ºi a încercat sã facã ceva 
pentru ca totul sã iasã bine.

Toate acestea par chestiuni mãrunte, însã ele sunt absolut 
necesare pen tru a crea mediul favorabil investiþiilor strãine, fie cã 
investiþiile înseamnã afaceri sau turism. Bineînþeles cã aceste mici 
probleme pot fi rezolvate, dar e nevoie de timp, iar costul lor e 
ridicat. Pot sã spun cã am avut experienþe mult mai proaste în alte 
pãrþi ale Europei Centrale, dar cred cã un oraº atât de important 
precum este Clujul ar trebui sã înceapã imediat aceastã acþiune de 
îmbunãtãþire a condiþiilor pentru a putea primi fãrã nici o pro ble mã 
investitori, studenþi sau turiºti strãini.

Cât priveºte viaþa civicã, politicã ºi socialã, nu mã pot pronunþa. 
În general, cred cã nu se cuvine unui american sau cetãþean al 
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Uniunii Europene sã spunã unui popor cum sã construiascã o 
societate civilã, care este bogatã în activitãþi. Existã o mare nevoie 
a ceea ce se numeºte „capitalul social” – încrederea ºi energia ºi 
iniþiativa de care dispun oamenii pentru a lucra împreunã cu alþii, fie 
cã e vorba de politicã, sport sau hobby-uri. Eu am spus cã România 
trebuie sã iasã din dificultãþi ºi din anii întunecaþi ºi cã este greu 
sã dezvolþi priceperile ºi dorinþele care îi reunesc pe oameni ºi cã 
e greu sã-i þii strânºi pe politicieni ºi sã obþii pentru aceºtia sprijin 
sau sã îi laºi pradã criticilor. 

Dintre toate revoluþiile din 1989, revoluþia românã a fost, 
indiscutabil, cea mai spectaculoasã. Cetãþenii ºi studenþii erau 
foarte curajoºi în a se opune armelor conducãtorilor – Securitatea ºi 
Armata. Am vãzut flori la monumentele eroilor din 21-22 Decembrie 
de la Cluj ºi ºtiu cã bravii oameni au stat în faþa dictaturii. Aceasta 
este o poveste care trebuie sã fie spusã copiilor mult timp de acum 
încolo. Un cetãþean care se poate înscrie în rândul martirilor sãi 
ºi care poate sta în faþa armelor de foc poate, de asemenea, sã 
fie rãbdãtor în activitatea de refacere a culturii ºi a comunitãþii 
democratice. 

– Care sunt impresiile tale despre Cluj-Napoca?
– Am impresii foarte bune despre Cluj. În ciuda dificultãþilor, 

acesta este un oraº atrãgãtor, prietenos, deschis valorilor spirituale. 
ªtiu cã existã dificultãþi – cum existã în orice oraº. Tensiunile etnice 
ºi puternicele sentimente naþionale sunt printre elementele nedorite 
în viaþa oricãrei comunitãþi ºi cineva sperã cã cetãþenii comunitãþii 
– de la guvern, universitãþi, bi serici, grupuri de cetãþeni, intelectuali, 
muncitori – vor pune asemenea lucruri în spatele acestora. 

Am participat la Festivalul Berii Ursus – excelent, berea creând 
o atmosferã festivã, mai ales când aerul era fiebinte, iar soarele 
ardea cu putere. Am fost impresionat de oamenii tineri. Mulþi dintre 
aceºtia erau elegant îmbrãcaþi, fericiþi sã fie cu prietenii lor, ascultând 
muzicã, bucurându-se ºi cheltuindu-ºi banii pe mâncare ºi bãuturã 
(semn cã economia merge bine ori cã pãrinþii sunt generoºi cu ei!). 
Indiscutabil, aceasta nu e generaþia lui Ceauºescu. Existã semne 
bune ale dezvoltãrii – multe construcþii, precum biserici, bãnci, oficii 
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poºtale (dar aºa de multe maºini ºi aºa de puþine locuri de parcare); 
sunt apoi multe computere, bancomate, telefoane mobile ºi atât de 
mulþi oameni care vorbesc foarte bine englezeºte. Ca turist am fost 
efectiv impresionat. 

Sunt apoi câteva locuri cu totul deosebite – str. Horea, de exemplu 
– în timp ce altele încearcã sã scape de poverile trecutului. Sper ca 
la viitoarea mea vizitã sã gãsesc strada Moþilor întineritã!

Un loc liniºtit ºi un semn al trecutului – al trecutului de dinainte 
de 1945 – este Sinagoga de pe str. Horea. Aceasta este o clãdire nobilã 
ºi frumoasã – dar ea pare o amintire tãcutã nu doar a Holocaustului 
de la Cluj, ci ºi a unor timpuri mai bune ale vieþii acestei cetãþi. Existã 
o altã veche Sinagogã, construitã în centru (pe Str. Croitorilor), care 
a fost transformatã într-un magazin. Acest lucru este foarte trist 
– mai ales pentru comunitatea evreilor din Cluj.

Am vorbit mai sus despre problemele infrastructurii. 
Ceea ce este mai important – ºi eu trebuie încã sã învãþ mult 

– este complicata ºi interesanta istorie a municipiului Cluj-Napoca. 
O istorie atât de densã a ultimului secol ºi a secolelor anterioare se 
reflectã în bi serici, sinagogi, în oameni ºi în arhitectura oraºului. 
Aceasta este o lecþie pentru noi toþi. 

În fine, Clujul este hãrãzit sã aibã universitãþi minunate. 
Universitãþile sunt instituþii civice importante, care oferã atât de 
mult comunitãþii. Ele oferã nu numai locuri de educaþie, dar ºi 
locuri de instrucþie, de culturã, de idei îndrãzneþe. Viaþa civicã a 
comunitãþii ar putea fi îmbogãþitã de acti vitatea studenþilor ºi a 
profesorilor. Universitãþile sunt unul din fundamentele vibrante ale 
comunitãþii, ca ºi freamãtul ideilor ºi dezbaterilor care sunt necesare 
pe drumul unei vieþi democratice. ªi, în afarã de asta, este totdeauna 
o plãcere sã-i vezi pe studenþi – aºa de tineri, de energici ºi de plini 
de viaþã!
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Prof. dr. Koos Linders (Olanda): „În general, îmi plac oamenii 
care contribuie la edificarea unei societãþi libere ºi fericite, 
oamenii hotãrâþi, cu mult simþ al umorului, care sunt ºi 
comunicativi”

Koos Linders s-a născut în anul 1947 ºi a absolvit, în 1975, studiile 
universitare la Heerlen ºi Nijmegen, din Olanda, specializându-se în 
istoria religiilor ºi în istorie generalã. Dupã absolvirea universitãþii, 
a lucrat în India, unde a evaluat proiecte de dezvoltare social-
economicã. În 1975 devine profesor de istorie a religiilor ºi director 
adjunct la Colegiul Bernardinus din Heerlen, ocupându-se, printre 
altele, de organizarea schimburilor educative internaþionale. A 
vizitat România de mai multe ori, manifestându-ºi interesul pentru 
tradiþia învãþãmântului românesc. A stabilit relaþii de colaborare cu 
instituþii ºcolare din Oradea, Alba-Iulia, Târgu-Mureº, Târgoviºte ºi 
Cluj-Napoca. A publicat o carte despre constribuþia franciscanilor la 
dezvoltarea învãþãmântului olandez, fiind ºi coautorul unei lucrãri 
despre istoria regiunii în care locuieºte (Limburg). Învãþând foarte 
repede ºi foarte bine limba românã (luând lecþii de la profesorul 
Sorin Alexandrescu, stabilit în Olanda), Koos Linders publicã 
articole în reviste româneºti, cum ar fi 22, sau în Roemenie Bulletin 
(o revistã olandezã, apãrutã în excelente condiþii grafice ºi editatã 
de Roemenie Comité din Amsterdam), Il Pilastro (o revistã olandezã 
de culturã italianã), precum ºi în alte publicaþii, unde abordeazã 
subiecte de interes didactic, pedagogic ºi filosofic. Coordoneazã 
diverse proiecte ºi participã la programe europene pentru învãþãmânt 
ºi educaþie (Programul Socrates, de pildã), având ca parteneri 
instituþii de profil din Germania, Belgia, Polonia, Italia ºi România. 
A participat la conferinþe ºi colocvii iniþiate de Consiliul Europei 
ºi la alte schimburi organizate în þãrile respective. Pentru a face 
cunoscute frumuseþile, cultura ºi istoria României, în fiecare toamnã 
iniþiazã, pentru olandezi, câte o excursie în Transilvania ºi Moldova, 
iar în 1998 a organizat la Heerlen un concert al Ansamblului Baroc 
„Transilvania”. 

*
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– În ce împrejurãri ai luat contact cu România?
– Dupã 1989, prin aprilie 1990, am vãzut la televizor un program 

despre profesorii din România, care ar fi dorit sã stabileascã relaþii 
cu ºcoli din Occident. Aºa am început o corespondenþã vastã, cu 
ºcoli din toatã þara: Târgu-Mureº, Târgoviºte, Pucioasa, Oradea, apoi 
am coordonat un program de asistenþã didacticã (manuale, cãrþi, 
copiatoare etc.). M-am întrebat apoi de ce nu mergem în România, sã-i 
vizitãm pe colegii noºtri cu care aveam deja o legaturã. Prima vizitã 
a fost un ºoc, din douã puncte de vedere. În primul rând, am gãsit 
o þarã epuizatã, sãracã, dar ºi frumoasã, plinã de surprize privind 
natura ºi cultura ei. În al doilea rând, am putut sã cunosc oameni 
pe care îi simþisem pânã atunci mai îndepãrtaþi decât americanii sau 
japonezii! Am putut sã cunosc, dincolo de fosta „Cortinã de Fier”, 
oameni egali cu mine: cu vise, gânduri, teamã, umor, egoism, urã, 
dragoste etc. Imediat m-am simþit ca acasã. Chiar m-am gândit: am 
venit acasã... Ceea ce m-a impresionat atunci a fost lupta oamenilor 
de a supravieþui, de a clãdi o societate bunã ºi prosperã, în libertate 
ºi pace. Am simþit optimismul lor, dar din experienþa altor þãri din 
Europa de Est, am ºtiut cã va fi un drum foarte lung pânã când îºi 
vor atinge idealul. Îmi amintesc cã, la o conferinþã internaþionalã 
despre integrarea României în Uniunea Europeanã, un român a scris 
pe tablã: „Peste 5 ani, România va fi membru al UE”. Cineva, din tr-o 
þarã occidentalã, s-a dus la tablã ºi a pus un „0” dupã „5”!...

– Care a fost, aºadar, motivaþia ta de a veni în Romania?
– În primul rând, dupã cum spuneam, am venit sã-i întâlnesc 

pe colegii noºtri, sã vãd cum trãiesc. Dupa aceea, interesul meu a 
crescut. Am început sã citesc despre istorie ºi culturã, am cãutat 
cãrþi, articole ºi am început sã învãþ româneºte. De ce? Pentru cã 
sufletul oamenilor dintr-un popor se regãseºte în limba lor. Mi-am 
fãcut mulþi prieteni ºi în fiecare octombrie vin în Romania cu un 
grup de olandezi pentru a vizita Transilvania ºi mãnãstirile din 
Moldova. Nu sunt un agent de turism (nu câºtig nimic din asta!), dar 
vreau sã fac cunoscute frumuseþile ºi cultura din aceastã þarã ºi mã 
bucur când vãd cã unii dintre participanþii la aceastã excursie revin 
ºi interesul lor pentru România creºte. De altfel, în Olanda avem ºi 
un “Roemenie Comité”, care editeazã publicaþia Roemenie Bulletin, 
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pentru care scriu diverse articole, mai ales pe teme de învãþãmânt 
ºi culturã. Am participat la conferinþe în România ºi la proiecte 
europene (Arion: Quality indicators – Italia, Olanda, România; 
Comenius: Nationalite et identite – Olanda, România, Belgia), care 
au inclus ºcoli din Oradea, Alba-Iulia, Cluj-Napoca ºi Târgoviºte. 
ªi, nu în ultimul rând, sunt naºul lui David Racz din Târgul-Mureº, 
bãia tul cel mai frumos ºi mai deºtept din România!

– Ce personalitãþi româneºti apreciezi?
– În general îmi plac oamenii care contribuie la edificarea unei 

societãþi libere ºi fericite, oamenii hotãrâþi, cu mult simþ al umorului, 
care sunt comunicativi. Îl apreciez pe Emil Constantinescu, deºi 
nu a reuºit sã schimbe mult în Romania, pe Sorin Alexandrescu, 
Pleºu, Dinescu, Doina Cornea. Am o mare admiraþie pentru filosofia, 
scriitorii ºi artiºtii români care au îmbogãþit cultura universalã ºi aº 
aminti aici pe Cioran, Noica, Mircea Eliade, Eminescu, Caragiale, 
Enescu, Brâncuºi, Grigorescu sau Luchian.

– Care a fost percepþia olandezilor faþa de evenimentele din 
1989?

– Înainte de 1989, România era asociatã, la noi, cu þiganii, 
Gheorghe Zamfir, Dracula ºi muzica folcloricã... În politicã, 
Ceauºescu, apãrând la un moment dat ca “independent” faþã de 
Uniunea Sovieticã, a fost, pentru noi, aproape un aliat ºi ºtiam cã 
în anii ‘60-’70 þara a fost un pic mai liberã ºi mai prosperã decât 
celelalte þãri din Pactul de la Varºovia. În anii ‘80 am aflat despre 
distrugerea Bucureºtiului ºi despre Palatul Poporului, despre politica 
de sistematizare a satelor ºi despre sãrãcirea populaþiei din cauza 
rambursãrii accelerate a datoriilor externe.

În preajma Crãciunului din 1989, România era ultima dintre 
þãrile Europei de Est aflatã sub puternicul ºi rigidul regim comunist. 
Aproape toatã lumea a fost captivatã de programele de televiziune 
care prezentau evenimentele din Bucureºti, Timiºoara ºi Târgoviºte, 
inclusiv procesul cuplului dictatorial. Televiziunile au apelat la 
sentimentul nostru pentru libertate ºi dreptate (istoria Olandei este 
plinã de lupte pentru libertate: Spania, Franþa, Anglia, Germania 
au fost cândva duºmanii noºtri, deci în sentimenul nostru naþional, 
libertatea ºi dreptatea ocupã un loc esenþial ºi vital), aºa încât imediat 
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am fost alãturi de România ºi am organizat activitãþi de ajutorare ºi 
de sprijin, care continuã ºi acum. Aºa încât ºi pentru mine aceasta 
a fost o motivaþie atunci. Dar acum, situaþia s-a schimbat pentru 
mine: din cauza întâlnirilor cu românii, motivaþia mea a devenit 
mult mai perso nalã, pentru cã prietenia lor a îmbogãþit foarte mult 
ºi viaþa mea.

– Cum vezi societatea româneascã postrevoluþionarã?
– La o primã impresie, o vãd ca o societate agitatã, fãrã o direcþie 

clarã, dezamãgitã, fãrã speranþe. Transformãrile sunt prea lente ºi am 
remarcat cã oamenii nu mai au rãbdare, dupã zece ani de suferinþe 
ºi sacrificiu. Vãd o societate ierarhicã, în care aproape nimeni nu 
se simte responsabil pentru alþii, pentru “binele public”, pentru 
societate, în general. O societate plinã de activitãþi mici la bazã, mici 
afaceri, “biºniþã”, dar nu pot sã vãd o politicã economicã generalã. 
Este o societate în care fiecare încearcã sã supravieþuiascã în cercul 
lui de prieteni, colegi, cunoscuþi, familie ºi la acest nivel pot sã 
remarc multã solidaritate. Apreciez în mod deosebit cã se acordã 
multã atenþie culturii (cãrþi, muzicã, teatru).

– Ce pãrere ai despre presa româneascã?
– Citesc România liberã, Adevãrul, Monitorul de Cluj pe Internet, 

iar revistele 22 ºi Academia Caþavencu sunt citite atunci când mã 
aflu în România sau când cineva îmi trimite un exemplar. Sunt 
impresionat de numeroasele reviste ºi ziare care apar în aceastã 
perioadã. Nu mã consider un expert în ceea ce priveºte presa ºi pot 
sã judec numai din punctul de vedere al unui cititor interesat. Am 
constatat cã existã ziare independente, cu mesaje destul de obiective, 
în care comentariile s-au scris separat de faptele pre zentate. Dar 
existã ºi alte publicaþii, ca ºi la noi, cãrora le spunem Boule vard-
bulk.

Îmi place foarte mult cã sunt aºa de multe ziare ºi reviste – 
aproape în fiecare zi apare ceva nou. Calitatea nu este întotdeauna 
bunã, dar ceea ce este mai important rãmâne. Totuºi, pot sã vãd cã 
ºi aici creºte o “presã de senzaþie”, cred cã este inevitabil pentru 
fiecare societate democraticã, este preþul pe care trebuie sã îl plãtim 
pentru libertate. Din aceastã perspectivã sunt îngrijorat în legãturã 
cu legea presei, care este în discuþia Parlamentului român.
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ªtirile prezentate la TV le gãsesc interesante, cu referire ºi la 
evenimente internaþionale. Am mai remarcat ºi multe seriale 
americane ºi latino-ameri cane... Am apreciat existenþa emisiunilor 
în limbile maghiarã ºi germanã.

– Dacã ai fi o zânã bunã ºi ai putea oferi un dar preþios României, 
ce i-ai oferi?

– Un lider cu umor, modest, fãrã a þine prea mult la apelativul 
“Domnul...”, dar care sã fie hotãrât, intransigent, sã poatã clãdi punþi 
între oameni, sã ºtie poezie, sã citeascã beletristicã, sã fie econom, 
dar cu o inimã socialã ºi sã fie un european “pânã în adâncul 
sufletului”.

– Ce mesaj ai dori sã transmiþi celor care vor citi aceste rânduri?
– Suntem condamnaþi unii la alþii. Suntem europeni. Putem sã 

alegem: rãzboiul sau pacea. Sã hotãrâm pentru pace, colaborare, 
pentru bucurie. 

(Reporter, an II, nr. 1, 2000, p. 86-89)
Interviu realizat de Ilie Rad ºi Elvira Tocalachis

Jurnalista Mary Beth Marklein, de la cotidianul american US 
Today: “Nu am vãzut studenþi atât de strãluciþi ºi de creativi, 
precum cei români”

Una din preocupãrile importante ale 
Catedrei de Jurnalism a Universitãþii “Babeº-
Bolyai” o reprezintã activitatea internaþionalã, 
concretizatã în schimburi de studenþi ºi 
profesori, pentru implicarea lor în activitãþi 
ºtiinþifice, didactice sau culturale. Membrii 
catedrei participã frecvent la reuniuni ºi 
simpozioane internaþionale, dupã cum o 
serie de cadre didactice din strãinãtate au 
venit la noi pentru a susþine confe rin þe, cursuri sau seminarii. Aº 
aminti, în acest sens, numele profesorilor John Ryder, Henry Steck, 
Thomas Mwanika ºi Coralee Burch, de la State University of New 



Ilie RAD348

York College at Cortland (SUA), Ton Veen ºi Johan Snel Versoot, 
de la Facultatea de Jurnalism ºi Comunicare a Universitãþii din Ede 
(Olanda), la care se adaugã alte cadre didactice de la facultãþi de 
profil din Franþa, Ungaria, Germania, Austria etc. 

În acest semestru, catedra are un oaspete mai deosebit: doamna 
Mary Beth Marklein, de la faimosul cotidian american US Today, 
venitã cu o bursã Fulbright. Catedra este deja în tratative cu un alt 
profesor american, Steve Youngblood, de la Park University, Parkville, 
Missouri, care intenþioneazã sã vinã tot ca bursier Fulbright. 

*
– Dragã Mary Beth, cum e sã fii jurnalist la unul dintre cele mai 

prestigioase ziare din Statele Unite, US Today?
– Mã simt extrem de norocoasã cã pot sã lucrez pentru un ziar atât 

de cunoscut, pentru cã nu mulþi au aceastã oportunitate. Standardele 
sunt foarte înalte ºi munca este grea. Însã, dacã stau sã mã gândesc, 
lucrând ºi la alte ziare mai mici, îmi dau seama cã ºi acolo munca 
era la fel de intensã, dar cerinþele erau mai scăzute. Pe plan personal, 
aceastã slujbã îmi dã ocazia sã vizitez multe locuri ºi sã cunosc mulþi 
oameni, lucru care mã încântã de fiecare datã. ªi este plãcut sã ºtii 
cã familia ºi prietenii ºtiu ce ai de fãcut ºi unde eºti. 

– Când ai aplicat pentru bursa Fulbright, de ce ai ales România?
– Într-un fel, România m-a ales pe mine ºi nu invers! Eram 

interesatã de ideea de a trãi într-o þarã care trece printr-o tranziþie 
politicã ºi economicã, pentru cã mass-media are un rol major într-o 
democraþie. Aºa cã mi-am trimis dosarul la comitetul care ia deciziile 
pentru þãrile est-europene ºi aceºtia mi-au recomandat România. Nici 
eu nu puteam face o alegere mai bunã! Am avut mereu ce discuta 
cu studenþii mei, fie cã a fost vorba de spre alegerile prezidenþiale 
de anul trecut, din România, de problema jurna liº tilor din Irak sau 
de ultimele controverse apãrute în ziarele naþionale. 

– Ai þinut cursuri de jurnalism, un semestru la Bucureºti ºi un alt 
semestru aici, la Cluj-Napoca. Dupã o asemenea experienþã, cum þi 
se par studenþii români?

– Deºi lucrez cu studenþi din Statele Unite, în domeniul 
jurnalismului, de peste 15 ani, nu am vãzut studenþi atât de strãluciþi 
ºi de creativi, precum cei români, fie cã au fost din Bucureºti, fie cã 
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sunt din Cluj. Au pus întrebãri excelente ºi chiar am avut ocazia sã 
învãþ ºi eu de la ei! A fost totuºi destul de greu la început, deoarece 
eu nu ºtiu româneºte. Studenþii au avut rãbdare cu mine, ceea ce 
am apreciat foarte mult. 

Am fost oarecum surprinsã însã de slaba prezenþã la cursuri a 
unora dintre studenþi. Mi s-a spus înainte cã mulþi studenþi au slujbe, 
însã mi se pare puþin ciudat sã plãteºti pentru o facultate ºi apoi 
sã nu mergi la cursu rile acesteia. Partea bunã a fost cã m-am putut 
concentra pe studenþii care într-adevãr au vrut sã facã treabã ºi sã 
îºi depãºeascã limitele – ºi pe ale mele. În opinia mea, poþi realiza 
ceva doar dacã investeºti timp ºi muncã în acel ceva. 

– Cum ai caracteriza stadiul la care se aflã jurnalismul din 
Romania de azi?

– Nu cunosc atât de bine limba românã încât sã înþeleg perfect 
fenomenul jurnalistic. Mã bazez doar pe ce îmi spun studenþii sau 
alþi români cu care stau de vorbã. Însã am întâlnit personal mulþi 
jurnaliºti cu o capacitate mare de investigaþie, persoane care vor 
sã schimbe ceva în România. Am auzit ºi de cazuri cu jurnaliºti 
care acceptã mita, care sunt cenzuraþi de cãtre patro nii lor sau 
sunt implicaþi în reclamele care apar în ziar. În unele aspecte, nu 
este chiar atât de diferit faþã de jurnalismul practicat în SUA. ªi 
acolo sunt mulþi jurnalisti profesioniºti ºi responsabili, dar sunt ºi 
persoane care se autodenumesc jurnaliºti, dar, de fapt, nu sunt!

Chiar dacã, aºa cum spuneam, nu înþeleg suficient limba românã, 
îmi place sã citesc articolele unor jurnaliºti români, fie apãrute direct 
în englezã, fie traduse. Felul în care scriu românii este unul poetic, 
diferit faþã de cel american, fiind ceva ce mi-ar plãcea sã nu se 
schimbe niciodatã. Câteva dintre reportajele studenþilor mei mi-au 
tãiat pur ºi simplu respiraþia. 

– Ai vrea sã dai un sfat jurnaliºtilor români?
– Doar sã þinã minte cã principala lor îndatorire trebuie sã fie 

cãtre dreptul publicului de a cunoaºte adevãrul. De asemenea, sã 
îºi menþinã integritatea moralã. Ca jurnalist vrei sã te culci noaptea 
cu o conºtiinþã împãcatã ºi nu sã te laºi pradã evenimentelor ºi sã 
te complaci situaþiilor existente. Poa te cã tu, ca jurnalist, nu poþi 
schimba lumea, dar poþi face o micã di fe renþã. 
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– ªtiu cã, în perioada petrecutã în România, tu ai continuat 
sã trimiþi arti cole la US Today. Suntem curioºi sã ºtim care a fost 
tematica acestor articole.

– Într-adevãr, de când mã aflu în România, am continuat sã trimit 
articole la ziarul la care lucrez, dar nu prea multe, din lipsã de timp. 
Fiindcã m-ai întrebat de conþinutul acestor articole, trebuie sã spun 
cã pentru mi ne a fost extrem de provocatoare campania electoralã 
prezidenþialã, din Ro mâ nia, despre care am scris trei articole. Un alt 
articol s-a referit la copiii orfani, bolnavi de SIDA, de la Constanþa, 
un altul a avut în vedere “Decada integrãrii rromilor”. Mai am de 
gând sã scriu un articol despre “turismul dentar” din Ungaria, iar 
unul despre aplicarea Declaraþiei de la Bologna, cu referire specialã 
la Germania.

(Adevãrul de Cluj, an XVII, nr. 4437, 6 iunie 2005, p. 5)

Prof. dr. Nilüfer Penbecioglu Öcel (Universitatea de Stat din 
Istanbul): “Cred cã între români ºi turci existã o anumitã 
relaþie specialã, o înþelegere mutualã, o prietenie deosebitã”

În perioada 7-16 ianuarie 2006, trei cadre 
didactice de la Universitatea de Stat din 
Istanbul s-au aflat într-o vizitã la Facultatea 
de ªtiinþe Politice, Administrative ºi ale 
Comunicãrii din cadrul Universitãþii “Babeº-
Bolyai”. E vorba de dr. Nilüfer Penbecioglu 
Öcel, de la Facultatea de Comunicare, Catedra 
de Radio, TV ºi Film, de dr. Serra Görpe, de la 
Facultatea de Comunicare, Catedra de Relaþii 
Publice ºi Publicitate, ºi de dr. Candan Celik, 
de la aceeaºi facultate ºi catedrã. Cu aceastã 
ocazie, prof. dr. Nilüfer Pen be cioglu Öcel
ne-a acordat un scurt interviu.

*
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– Dragã Nilüfer, ar fi bine, la început, sã ne spui cum s-a nãscut 
ideea vizitei voastre la Cluj-Napoca!

– Aºa dupã cum îþi aminteºti, în vara anului trecut, ne-am întâlnit, 
cu tine ºi cu Flaviu Cãlin Rus, colegul tãu de facultate, la o ºcoalã 
de varã din Olanda (Universitatea din Ede), unde am vãzut cã avem 
foarte multe lucruri în comun ºi am decis sã ducem mai departe 
relaþiile noastre de co la borare academicã. La început totul a fost 
doar sub forma unor idei de proiect, dar, încet-încet, aceste proiecte 
au început sã prindã contur. Ca prim pas în aceastã colaborare, dr. 
Cãlin Rus a colaborat la revista noastrã de profil, numitã Academic 
Communications, cu articol Televiziunea din România în drumul 
spre UE. Ar putea pãrea ca un pas mic, însã, de fapt, a fost unul 
major pentru colaborarea noastrã. Urmãtorul pas a fost fãcut de 
doi colegi de-ai mei, din cadrul Departamentului de Publicitate si 
Relaþii Publice, care au elaborat un studiu de caz ºi un chestionar 
despre imaginea Turciei ºi a României în Europa. Iar al treilea ºi 
ultimul pas a fost invitaþia oferitã de Universitatea “Babeº-Bolyai”, 
adresatã mie ºi celor douã colege ale mele, pentru susþinerea unor 
conferinþe, cursuri ºi seminarii de-a lungul unei sãptãmâni. A fost 
un gest extraordinar ºi o mare onoare pentru noi. Titlul conferinþei 
mele, susþinute pentru studenþii din cadrul Departamentului de 
Jurnalism, a fost Questioning the Media Literacy in the EU: Media 
Systems and Agenda Setting. Am încercat sã stabilesc anumite lucruri 
de bazã: ce este media, ce este media literacy, ce înseamnã stabilirea 
agendei etc. Sper cã aceste teme au fost interesante ºi educative 
pentru participanþi. De asemenea, aºtept cu nerãbdare sã particip 
la alte activitãþi comune, pe viitor. Ne gândim sã scriem numeroase 
articole în acest sens, sã participãm la conferinþe comune ºi chiar 
sã scoatem o carte.

– ªtiu cã nu te afli pentru prima datã în România!
– Într-adevãr, aceasta nu este prima mea vizitã în România. 

Am mai fost în Maramureº, la Baia-Mare, de mai multe ori. Am 
foarte mulþi prieteni în România ºi am avut ocazia sã mã revãd 
cu câþiva dintre ei, la Cluj-Napoca. Cred cã între români ºi turci 
existã o anumitã relaþie specialã, o înþelegere mutualã, o prietenie 
deosebitã. Odatã ce te împrieteneºti cu un român, prietenia dureazã 
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pentru totdeauna. Chiar dacã nu te-ai mai vãzut cu ei de ani buni ºi 
singurul contact care l-ai mai avut a fost câte un e-mail sporadic, în 
momentul întâlnirii parcã te-ai despãrþit de el doar ieri: aceeaºi prie-
tenie sincerã, cãlduroasã ºi intimã. Mã încântã acest fapt ºi cred cã 
este un lucru minunat ºi valoros. Mai ales în epoca modernã, când 
totul a devenit atât de mecanic, atât de artificial, pânã ºi prieteniile! 
De multe ori, graþie mijloacelor moderne de comunicare, îþi faci 
prieteni peste tot în lume, însã cu timpul ei devin doar o imagine 
ºtearsã sau un nume, nu un prie ten adevãrat, care sã fie alãturi 
de tine la nevoie. Nu ºi în România! Este minunat sã vezi cã aici 
oamenii încã mai preþuiesc aceastã laturã umanã. Gãseºti în România 
unele calitãþi ºi valori ce sunt pe cale de dispariþie în alte zone ale 
lumii: sinceritate ºi ospitalitate. Totul se face aici din suflet. Este 
minunat sã vezi cã, deºi stai între strãini, chiar dacã nu le cunoºti 
limba, ei sunt gata sã te înþeleagã ºi sã te ajute. Asta demonstreazã cã 
alienarea socialã, individualizarea izolatã ºi neglijarea celorlalþi nu 
au câºtigat încã bãtãlia în România! Deºi în timpul comunismului ºi 
acum, în era postcomunistã, valorile sociale, culturale ºi economice 
s-au transformat de multe ori radical, poporul român îºi pãstreazã 
încã identitatea ºi valorile.

– Cum þi se pare Clujul, despre care bãnuiesc ca nu ºtiai multe 
lucruri?

– A fost prima mea vizitã la Cluj. Prin participarea mea la diferite 
ac ti vi tãþi academice (cum ar fi conferinþe, workshop-uri, cursuri 
de varã etc), am avut ocazia sã vizitez numeroase þãri, precum 
Germania, Elveþia, Austria, Marea Britanie, USA, Letonia, Ungaria, 
Belgia, Olanda, Slovenia, Cehia, Italia, Grecia, Franþa etc. Deºi oraºul 
meu preferat, dintre atâtea locuri vãzute, este Nice, din Franþa, Clujul 
mi-a plãcut foarte mult ºi am simþit cã aº putea sta aici toatã viaþa 
ºi cã m-aº simþi foarte bine. Spre exemplu, când voiam sã mergem 
înapoi la hotelul Universitãþii, unde eram cazate, ne refeream la el 
drept “acasã”, spunând “haide sã mergem acasã”. La fel ne-am referit 
la facultatea sau departamentul unde am predat: “facultatea noastrã”, 
“clãdirea noastrã”, “biroul nostru”. Dintr-o datã, am devenit mult 
mai apropiate de acest oraº. 
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– Ce impresie þi-a lãsat Universitatea noastrã?
– Despre Universitatea “Babeº-Bolyai” pot sã spun ca mi-a plãcut 

foarte mult. Este una dintre universitãþiile prestigioase din Europa, 
iar facultãþile sunt moderne ºi studenþii extraordinari. Trebuie sã 
recunosc cã am fost puþin surprinsã de cât de activi ºi deschiºi la 
colaborare sunt studenþii de aici. O altã surprizã plãcutã a fost faptul 
cã ei publicã ºi scriu la reviste foarte devreme ºi chiar au contacte 
cu mass-media, încã înainte de absolvire. La întâlniriile pe care le-
am avut cu ei, au fost foarte entuziaºti ºi comunicativi. Mi-au pus 
întrebãri extrem de interesante, legate nu numai de subiectele date, 
ci ºi despre chestiuni globale. Pãrerea mea e cã mulþi dintre ei vor 
ieºi jurnaliºti foarte buni. 

– Câteva concluzii…
– A fost extrem de important pentru mine sã vãd copii ºi tineri 

fericiþi peste tot. În opinia mea, dacã o þarã are tineri fericiþi, atunci 
înseamnã cã totul este bine acolo. Majoritatea tinerilor pe care i-am 
vãzut sau cu care am vorbit erau fericiþi, entuziaºti ºi dezinhibaþi. 
A fost foarte important pentru mine sã îi vãd cã preþuiesc cãrþile 
încã de mici ºi sunt convinsã cã mulþi dintre aceºti copii vor ajunge 
oameni de o certã valoare profesionalã ºi moralã. De asemenea, am 
auzit cã multe ºcoli gimnaziale ºi liceale sunt înscrise în proiectele 
Uniunii Europene ºi participã la programe de schimb de experienþã. 
Ca organizator al Congresului “International Children and Commu-
ni cation in Istanbul”, aº vrea sã vãd copii din România prezenþi 
acolo. Urmãtorul congres va avea loc la mijlocul lui octombrie 
2006, în Istanbul. Sper sã putem colabora cu cât mai multe ºcoli 
din România.

Aºadar, aceastã vizitã a fost foarte importantã pentru mine. Mi-am 
facut o imagine mult mai clarã asupra României în aceastã perioadã 
ºi sper cã voi avea ocazia sã revin aici în curând. De asemenea, vã 
aºteptãm ºi pe voi la Istanbul.

(Adevãrul de Cluj, an XVII, 18 ianuarie 2006, p. 5)
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Larry Gerber, jurnalist american: “Revenind în România, dupã 20 
de ani, pot sã spun cã m-am întors într-o cu totul altã þarã”

În perioada 6-12 martie 2006, Secþia de 
Jurnalism a Universitãþii “Babeº-Bolyai” a fost 
vizitatã de cunoscutul ziarist american, Larry 
Gerber, bursier în România al Fundaþiei Knight 
International Press (septembrie 2005-iulie 
2006). Jurnalistul american a susþi nut aici mai 
multe cursuri ºi seminarii, a purtat discuþii 
cu studenþii ºi cadrele didactice ale secþiei, a 
acordat câteva interviuri presei locale.

Larry Gerber (n. 1947) are o experienþã jurnalistica impresionantã. 
În perioada 1980-1986 a fost ºeful biroului Agenþiei Associated 
Press pentru Europa Centralã ºi Balcani, cu sediul la Viena, aceeaºi 
funcþie având-o pentru birourile Agenþiei Associated Press din New 
York (1977-1980), Bonn (1980-1981), Stockholm (1986-1989) ºi Los 
Angeles (1989-1993). În aceastã calitate, a transmis corespondenþe de 
la mari evenimente ale secolului XX: prima întâlnire dintre Reagan 
ºi Gorbaciov, criza ostaticilor din Iran, vizitele Papei Ioan Paul al 
II-lea în diferite þãri, jocurile olimpice de la Moscova sau Sarajevo, 
acordarea premiului Nobel, alte evenimente importante. În perioada 
1999-2004 a fost redactorul-ºef al revistei Emmy, editatã de U.S. 
Academy of Television, Arts & Sciences in Los Angeles. În ultimii ani a 
lucrat, în calitate de consultant, în Afganistan, Armenia, Macedonia, 
Republica Moldova. A fost director de ºtiri la un post de radio din 
Vail, Colorado, fiind ºi fondatorul revistei Vail. Este coautor ºi editor 
al volumului de memorii Before You Come Along. 

*
– Dragã Larry, între 1981-1985 ai fost, aºadar, ºeful biroului 

pentru Europa Centralã ºi Balcani al Agenþiei Associated Press. Ce 
amintiri ai din acea perioadã despre România, care se afla atunci 
în plinã dictaturã ceauºistã?

– Atât pe plan personal, cât ºi pe plan profesional, a fost una din 
cele mai bune perioade din viaþa mea. Mi-a fost datã o mare libertate 
editorialã. Nu numai cã acopeream ºtiri generale, dar am ajuns sã 
particip la diverse acþiuni speciale, care m-au purtat printr-o mare 
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parte a Europei. Pe lângã faptul cã îmi vedeam fiica crescând, cel 
mai bun lucru a fost cã am avut posibilitatea sã cunosc ºi sã lucrez 
cu câþiva reporteri curajoºi din aceste þãri, inclusiv din România. 

În acea perioadã, americanii vedeau “blocul comunist” ca 
o entitate monoliticã. În reportajele mele, am încercat sã îi arãt 
diversitatea cultura lã ºi economicã, nu numai între diferitele þãri 
ale blocului, ci ºi între zone ale aceleiaºi þãri. De exemplu: cum se 
diferenþia viaþa unui þãran fermier din Transilvania, faþã de viaþa 
unui funcþionar din Bucureºti; cum îºi rezolva fiecare problemele, 
cum avea fiecare un stil de viaþã diferit etc. 

România îmi pãrea mult mai izolatã faþã de alte þãri central-
europene. Oamenilor de aici le era tãiatã orice legãturã cu ºtirile 
exacte ºi adevãrate, ceea ce îi fãcea mai suspicioºi faþã de reporterii 
strãini decât faþã de cei din propria lor þarã. Era un climat de fricã, 
pe care nu l-am mai vãzut în altã parte. ªi, dupã cum ºtim cu toþii, 
viaþa de zi cu zi era extrem de grea pentru români, când era vorba 
de necesitãþi zilnice ºi elementare, precum mâncarea ºi cãldura. 

Accesul la informaþii era extrem de dificil în România. Întotdeauna 
rugam pe cineva de la ministerul de resort sã îmi mijloceascã un 
interviu cu cineva care îmi putea spune versiunea “oficialã” despre 
un anumit eveniment. Uneori primeam interviul, alteori – nu. Însã 
trebuia sã încerci oricum, pentru a menþine un echilibru. 

Întotdeauna îmi fãceam griji pentru sursele mele “neoficiale”. 
De multe ori, stând în casa mea din Viena, în siguranþã completã, mã 
întrebam ce s-a întâmplat cu oamenii aceia dupã ce apãreau articolele 
mele. Am avut mereu o dilemã eticã între a le proteja numele ºi a 
da cititorilor destulã informaþie ca sã poatã evalua comentariile. Din 
fericire, existã linii de ghid extrem de largi când vine vorba despre 
surse neidentificate. Personal, cred cã de multe ori este mult mai bine 
ca un cititor sã fie informat cum trebuie în legãturã cu faptul cã o 
sursã trebuie protejatã, decât dacã i-ar ºti pur ºi simplu numele. 

– Ai lucrat, ca jurnalist, în diferite zone de conflict (Afganistan, 
Iugoslavia, Armenia etc.). Ce rol joacã mass-media într-un asemenea 
context?

– Mai întâi aº vrea sa fac o precizare: am acoperit, într-adevãr, 
violenþa civilã, atacuri teroriste ºi dezastre naturale, dar niciodatã 
rãzboiul. În Afganistan am editat ºtirile transmise de reporterii de pe 
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teren, dar în momentul a flã rii mele acolo, situaþia militarã era relativ 
stabilã, iar eu eram în siguranþã în biroul meu din Kabul. În timpul 
conflictului din Iugoslavia, lucram în California de Sud. Deci voi 
rãspunde la întrebare dintr-o poziþie mai puþin obiectivã. 

Cred cã munca reporterilor de rãzboi e criticã ºi devine din 
ce în ce mai periculoasã ºi importantã. Guvernele au învãþat sã 
controleze comunicaþiile dintr-o zonã de rãzboi, ceea ce înseamnã 
ca ele controleazã informaþia. Reporterii nu pot schimba asta singuri, 
doar votanþii pot. Dacã oamenii dintr-o þarã democraticã insistã, 
atunci agenþiile de ºtiri oneste le vor da informaþia adevãratã ºi 
completã, cu care pot sã evalueze comportamentul guvernelor. 
Oamenii de acasã, cei din faþa televizorului sunt, pânã la urmã, cei 
care pot opri cenzura. 

– Ai participat, ca jurnalist, la evenimente cruciale ale secolului 
XX, cum ar fi: prima întâlnire dintre Reagan ºi Gorbaciov, criza 
ostaticilor din Iran, vizita marelui Papã Ioan Paul al II-lea în diverse 
þãri etc. Nu te-au copleºit aceste evenimente epocale? Ai putut fi 
întotdeauna obiectiv ºi detaºat în reportajele tale?

– Chiar dacã sunã paradoxal, cu cât e mai importantã ºtirea, cu 
atât încearcã jurnaliºtii sã fie mai obiectivi. Ei ºtiu cã la un asemenea 
eveniment va fi prezentã toatã presa, toþi competitorii, iar cea mai 
micã greºealã va fi pusã sub lupã. Aºa cã ei sunt nevoiþi sã fie extrem 
de atenþi, chiar ºi atunci când lucreazã în vitezã. Desigur, marile 
ºtiri ºi evenimente sunt, de cele mai multe ori, acoperite de cãtre 
jurnaliºtii mai experimentaþi, care ºtiu sã gestioneze o asemenea 
situaþie. Misiunea unui reporter poate sã devinã extrem de încãrcatã 
într-un timp foarte scurt. Deºi ai avut un plan perfect, surprizele pot 
apãrea oricând. Aici intervine experienþa ºi educaþia ta jurnalisticã. 
Dacã la un summit, de exemplu, una din pãrþile prezente face o 
declaraþie, trebuie sã ºtii cã nu poþi sã pierzi timpul încercând sã 
scoþi un rãspuns de la cealaltã parte a summit-ului. 

În cazul evenimentelor ca acelea pe care le-ai menþionat, nu 
conþinutul ºtirii este acela care devine sufocant. ªi nu cred sã existe 
vreun reporter experimentat, care sã aibã timp sã fie impresionat de 
vreo celebritate, de un politician sau de o altã figurã publicã, pentru 
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cã el trebuie sã se concentreze la alte lucruri în momentul acela, cum 
ar fi acurateþea, echilibrul ºi, evident, un articol de calitate. 

Ceea ce devine însã sufocant este faptul cã uneori eºti nevoit sã 
lucrezi non-stop, fãrã somn, ºi sã îþi consumi toate energiile. Asta 
înseamnã cã e foarte probabil sã faci unele greºeli, de aceea este 
extrem de important sã ºtii când sã te odihneºti. Marile evenimente 
sunt întotdeauna acoperite printr-un efort de echipã: în cazul în care 
tu ai nevoie de odihnã, trebuie sã fie întotdeauna un coleg care sã 
te înlocuiascã. 

– De câteva luni, susþii cursuri de jurnalism în Bucureºti ºi la 
diverse universitãþi din þarã. Cum ai regãsit România, dupã aproape 
20 de ani? 

– Venind de la Otopeni în Bucureºti, în septembrie anul trecut, 
pentru prima datã dupã 1986, am fost ºocat sã vãd drumurile pline 
de Peugeot, Renault, BMW, Volkswagen sau Volvo. “Ce s-a întâmplat 
cu toate Daciile?” l-am întrebat pe ºofer. Mi-a arãtat un Logan…

Strãzile, pe care le ºtiam negricioase ºi întunecate, erau acum 
luminate de neoanele diverselor firme care au apãrut între timp. 
Bãcãniile erau pli ne de pâine ºi nimeni nu mai stãtea la cozi imense. 
Nimeni nu m-a mai tras la o parte sã îmi ofere valutã la schimb, de 
trei ori mai scumpã decât cursul oficial. Acum banii se schimbau 
la case de schimb organizate, care aveau pe uºã semne mari, care 
ofereau valutã mai ieftinã decât cursul oficial. 

Am vãzut oameni umblând pe stradã, zâmbind, râzând. Auzeam 
cum sunã clopotele bisericilor. Vedeam ziare cu titluri de o jumãtate 
de pagi nã, criticând guvernul. La televizor rulau peste 50 de canale 
diverse. Pot sã spun cã m-am întors într-o cu totul altã þarã. 

Sigur, acelea s-au dovedit a fi în unele cazuri prime impresii 
false. De atunci, am avut ocazia sã vorbesc cu numeroase persoane 
ºi am aflat cã mai existã încã o groazã de probleme. Încã nu sunt 
destui bani ca sã duci o viaþã confortabilã. Oamenii încã vorbesc de 
corupþie, atât la nivel înalt, cât ºi la cel de jos. Unii chiar au spus 
cã problemele cauzate de comunismul excesiv au fost înlocuite de 
cãtre problemele capitalismului excesiv. 

Însã fãrã doar ºi poate, clasa de mijloc se întãreºte ºi creºte pe zi 
ce trece. Fãrã doar ºi poate oamenii, în special tinerii, sunt extrem de 
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mândri cã trãiesc într-o democraþie. Încã pesimismul e o stare generalã, 
dar e contrat de tot mai mult optimism. Iar disperarea, care acum nu 
foarte mult timp era dominantã, aproape cã a dispãrut complet. 

Nu mi-am închipuit cã voi avea ocazia sã vizitez Universitatea 
“Babeº-Bolyai”, de exemplu, ºi cã voi avea ocazia sã vorbesc cu 
studenþi care viseazã sã îºi înceapã propria revistã, propriul ziar în 
care sã scrie obiectiv ºi onest despre evenimente. Nu mi-am imaginat 
cã ICJ (International Center for Journalists) din SUA mã va trimite 
la un birou al centrului din Bucureºti, unde sã gãsesc oameni care 
discutã despre reportajul investigativ ºi unde studenþii lucreazã la 
un ziar care îi reprezintã pe ei ºi care le exprimã ideile. 

Bineînþeles, îmi închipuiam cã, într-o bunã zi, aceste lucruri 
vor exista în România, însã nu credeam cã va fi aºa curând. Câtã 
ironie în faptul cã acum stãm la doar câteva blocuri de clãdirea 
fostului sediu al Agenþiei Associated Press, unde eu ºi colegul meu 
trebuia sã coborâm ºi sã vorbim în ºoaptã unul cu celãlalt, într-o 
conversaþie privatã. 

Larry Gerber în mijlocul cadrelor didactice de la Catedra de Jurnalism
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– Timp de câteva zile, ai avut ocazia sã vizitezi municipiul Cluj-
Napoca, Universitatea “Babeº-Bolyai”, Secþia de Jurnalism. Ce impresii 
ai trãit?

– Catedra voastrã ºi studenþii voºtri ar trebui sã fie mândri pentru 
ceea ce fac. La fel ºi plãtitorii de taxe. Lumea trebuie sã înþeleagã cã 
investiþiile fãcute acum vor aduce dividende serioase în viitor. Am 
fost în mod special impresionat de staff-ul de profesori. Eu sper ca 
lumea sã înþeleagã ce muncã dificilã este cea de jurnalist ºi cât timp 
ºi efort trebuie sã investeºti în ea. 

Tehnologia implicatã în redactarea ºtirilor e într-o constantã 
creºtere în complexitate ºi jurnalistul are nevoie de ultimele 
instrumente. De aceea cred cã sprijinul material pentru o facultate 
de jurnalism nu trebuie sã vinã doar de la guvern, ci ºi de la trusturile 
media ºi de la sponsori, care, în curând, vor avea nevoie de studenþii 
voºtri ºi de aceea îi vor cât mai bine pregãtiþi. 

Totuºi, am observat un amãnunt bizar. Secþia de Jurnalism 
este sub “acelaºi acoperiº” cu Secþia de ªtiinþe Politice. Nu o 
luaþi neapãrat ca o criticã, fie ca re þarã are propria modalitate de 
a-ºi rezolva problemele. Însã, dupã tradiþia ºi mentalitatea mea, 
jurnaliºtii ºi politicienii sunt adversari naturali. Când se întâlnesc, 
deseori este o confruntare. În cazul în care ei colaboreazã, ºtirile 
pot deveni propagandã, democraþia va primi o loviturã. Din punctul 
meu de vedere, a încerca sã combini jurnalismul cu ºtiinþele politice 
este ca ºi cum ai amesteca apa cu uleiul! 

Eu ºi soþia mea am rãmas încântaþi de Cluj-Napoca. E un oraº 
frumos, curat ºi prietenos. Istoria oraºului, arhitectura sa sunt 
fascinante. Nu aº ezita sã îl recomand ca un punct de vizitã pentru 
oricine care trece prin România. Iar investitorii strãini ar trebui sã îºi 
îndrepte atenþia mai mult cãtre acest oraº, pentru cã oportunitãþiile 
sunt nelimitate. 

Unele aspecte m-au nedumerit, totuºi. Sunt curios de ce lumea nu 
cunoaºte “appeal”-ul turistic al Clujului ºi potenþialul de investiþie 
ºi afaceri al oraºului. Singura insatisfacþie a fost cã unele muzee ºi 
obiective turistice erau închise pe termen nelimitat ºi nu pãrea cã 
vor fi deschise în curând. 

– Ce sfaturi ai da jurnaliºtilor în general, studenþilor de la jurna-
lism în special?
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– Absolvã facultatea ºi apoi cautã o slujbã în jurnalism! Începe 
de jos, dacã trebuie (ºi probabil va trebui)! Aratã cã eºti dispus 
sã faci tot ce trebuie fãcut, ca sã scoþi un articol de calitate! Dacã 
þi se cere sã stai toatã noaptea sã rãspunzi la telefoane, stai treaz 
toatã noaptea ºi conformeazã-te! Mulþumeºte-te cu acest “privilegiu” 
pentru moment! Rãspunde cu entuziasm, nu lãsa telefonul sã sune 
de douã ori! 

Dacã vrei sã fii un jurnalist bun, þine un jurnal! Începe azi ºi scrie 
cel puþin 200 de cuvinte zilnic! Sã nu pleci de acasã niciodatã fãrã 
un caiet ºi un pix!

Gãseºte o specializare care te pasioneazã: sport, afaceri, ºtiinþã, 
tehnologie, investigaþie etc.! Încearcã sã devii expert pe domeniul tãu 
ºi cultivã relaþiile cu sursele de informaþie! Încearcã sã vii cu trei idei 
de ºtiri noi în fiecare zi ºi dã-le celor în mãsurã sã le publice! Dacã 
eºti refuzat, întreabã politicos editorul, ce ar trebui sã faci pentru a 
îmbunãtãþi materialul. Scrisul e o meserie în care nu poþi niciodatã 
sã ºtii tot, trebuie mereu sã þi-l îm bu nã tãþeºti. 

Dacã nu poþi sã gãseºti o slujbã în domeniu, fã-þi-o tu! Adunã-þi 
o echipã, cautã investitori ºi porneºte tu o revistã, un ziar sau un 
website! Fii gata sã încerci lucruri noi ºi fii gata sã lucrezi ore pline, 
pentru bani puþini! 

Discutã cu colegii tãi despre probleme etice! Încearcã sã fii tot 
timpul obiectiv ºi corect ºi fii deschis la sugestii ºi opinii diferite!

– Având în vedere impresionanta ta experienþã de jurnalist, nu 
te-ai gândit sã o transpui într-o carte, pentru a putea fi folositã în 
ºcolile de jurnalism?

– Am luat în calcul aceastã variantã ºi s-ar putea sã o pun în practicã 
într-o bunã zi. Dar pe moment îmi place mai mult ficþiunea. Dupã ce 
am scris despre evenimente reale timp de 40 de ani, este o provocare 
pentru mine sã structurez o ºtire bunã din imaginaþie. În momentul 
de faþã lucrez la douã cãrþi, una cu tentã de istorie fictivã, iar cealaltã 
cu profil science-fiction. Elaborarea lor merge însã foarte încet, pentru 
cã sunt mai tot timpul ocupat cu slujba mea “realã”. Dar promit sã 
încerc ºi îþi mulþumesc pentru încurajare!

(Tribuna, an V, nr. 87, 16-30 apr. 2006, p. VII-VIII)
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