
Carte in serial:  "10 teme de istoria jurnalismului"  - Marian Petcu (I) - articol de Iulian Toma 

Adplayers  publică o interesantă trimitere la începuturile media și jurnalismului din România, un serial 

desprins din recenta apariție editorială „10 teme de istoria jurnalismului”, de Marian Petcu, conferențiar 

la Departamentul de Antropologie culturală și comunicare, Universitatea din București; Doctor în 

sociologie, autor al mai multor cărți consacrate cenzurii, istoriei publicității, tipologiei presei, istoriei 

profesiei de jurnalist. [...] 

Apărută la editura Ars Docendi, Universitatea București, lucrarea „10 teme de istoria jurnalismului” este 

o pledoarie pentru consacrarea istoriei jurnalismului ca ramură de știință. Din cele 10 studii, cititorul află 

numeroase informații inedite despre evoluția profesiei de jurnalist în țara noastră, despre o importantă 

instanță profesională (juriul de onoare) și activitatea sa, informațiile provenind din arhive publice și 

private. [...] 

Articol preluat de pe Adplayers.ro 

 

*** 

Volumul „10 teme de istorie a jurnalismului“, lansat la Botoşani, - articol de Codrin Ispas 

Recent apărut, volumului domnului profesor Marian Petcu, 10 teme de istorie a jurnalismului, a făcut deja 

subiectul mai multor articole apărute în presă după lansarea ţinută la Botoşani. Volumul va fi prezentat şi 

la Bucureşti, în cadrul Târgului Internaţional Gaudeamus, evenimentul urmând să aibă loc sâmbătă, 25 

noiembrie 2012, ora 13.30, în Spaţiul de evenimente de pe nivelul 7.70 

Extragem mai jos câteva fragmente: 

Cultura înseamnă memorie“, o lecţie de la care au lipsit „poeţii“, articol de Ion Istrate, Luceafărul.net  

Recent, cu toții, am auzit de un fapt cultural important și de  excepție, care a avut loc la Botoșani, și anume 

lansarea cărții ,,10  teme de istoria jurnalismului” semnată de dr. Marian Petcu, un apreciat  cadru 

universitar cunoscut mediului academic. 

Datorită jurnaliștilor locali (TV ,,TeLeM”, botosaninews.ro), am reținut remarca autorului făcută cu acest 

prilej: ,,este un gest al meu de a recupera memoria profesiei, jurnalismul tinde să devină o cultură fără 

memorie, pentru că, de fapt, cultura înseamnă memorie…” 

Cred că e ceea ce trebuie reținut – esența: ,,cultura înseamnă  memorie”. Este sintagma care spune totul. 

E ca și cum ar fi enunțată  problema fundamentală a unei științe, ca disciplină. Filozofia are de  rezolvat 

,,raportul dintre materie și spirit – primordialitatea…”,  culturologia ca ramură a învățăturii despre om va 

trebuie să adâncească  și lămurească îndeajuns ,,raportul dintre cultură și memorie”. ,,Cultura înseamnă 

memorie!”.  

Articol preluat de pe Evenimentul.ro  
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 [...] Volumul „10 teme de istorie a jurnalismului” cuprinde cercetări  istorice şi analize pe care autorul le 

structurează în capitole precum  „Jurnalismul şi literatura - istoria unei confuzii”, „Relaţiile externe ale 

asociaţiilor de presă din România”, „Emil Samoilă şi primul manual  român de jurnalism (1932)” sau 

„Originile radioului în România”. Autorul  subliniază că volumul reprezintă un „gest de a recupera memoria  

presei”. 

„Să fiu foarte sincer cu dumneavoastră, mie nu îmi place să  scriu, dar o fac din obligaţie didactică, pentru 

că profesorul, pentru  a-şi merita salariul acela uriaş, trebuie să facă şi cercetare. Eu nu am formaţie de 

istoric. Eu am o licenţă în jurnalism şi un doctorat în  sociologie. Deci, nimic nu m-ar fi recomandat pentru 

cercetări în zona  istoriei, însă am fost nevoit să învăţ istoria presei şi să cercetez  istoria presei dintr-un 

motiv foarte simplu, pentru că în facultate nu  avea cine să predea”, a declarat Marian Petcu. [...] 

Alte articole pe aceeaşi temă pot fi găsite pe TeLeM Botoşani, Gazeta de Botoşani şi Botoşani News. 

 

*** 

 

Volumul „10 teme de  istorie a jurnalismului”, de conferenţiar dr. Marian Petcu, a fost lansat, sâmbătă, de 

Editura Ars Docendi în cadrul Târgului Internaţional de Carte Gaudeamus. [...] Autorul subliniază că 

volumul reprezintă un "gest de a recupera  memoria presei", lucrarea constituindu-se într-o pledoarie 

pentru consacrarea istoriei jurnalismului ca ramură de ştiinţă 

Din cele zece studii, cititorul află numeroase informaţii inedite despre evoluţia profesiei de jurnalist în ţara 

noastră, despre o importantă instanţă profesională (juriul de onoare) şi activitatea sa, informaţiile 

provenind din arhive publice şi private 

Moderatorul evenimentului, Ioan Crăciun, a apreciat că lucrarea este  o carte fundamentală, în timp ce 

conferenţiar dr. Viorica Aura Păuş, decan al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul 

Universităţii Bucureşti, a afirmat că volumul punctează activitatea  publicistică a profesorului Petcu, 

autorul îmbogăţind, „într-un demers bogat publicistic”, literatura de specialitate în ceea ce priveşte  istoria 

jurnalismului românesc 

Potrivit Vioricăi Aura Păuş, autorul îşi propune să plaseze istoria jurnalismului ca ramură de sine stătătoare 

între ştiinţele jurnalismului, stabilind precis rolul acesteia, într-o lucrare de pionierat asupra şcolilor de 

jurnalism din interbelic, prin comunism şi până în prezent, ca şi asupra sindicatelor jurnaliştilor ori asupra 

apariţiei radioului, televiziunii, primului tratat de istorie a presei 

"Lucrarea este extrem de interesantă şi scrisă într-un stil jurnalistic incitant", a afirmat Viorica Aura Păuş 

Sorin Preda, redactor la săptămânalul „Formula AS” şi profesor de jurnalism, a remarcat faptul că „temele 

expuse în lucrare sunt teme de predat la facultăţile de profil”, pe care le-a propus autorului spre dezvoltare 

în alte studii. „Marian Petcu este un Ion Heliade Rădulescu al perioadei actuale, care ne îndeamnă 

permanent să scriem”, a spus  Sorin Preda. 

Conferenţiar dr. Marian Petcu a mărturisit că a scris lucrarea „pentru a şterge o ruşine”, pentru că este 

”destul de jenant să nu ai o istorie a domeniului”, încercând să clarifice tema relaţiei dintre jurnalism şi 



literatură, aceea a originii radioului, a solidarizării jurnaliştilor, ori a congreselor breslei din România 

reîntregită ş.a. 

agerpres.ro, 24 noiembrie 2012 


