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Notă de început 
 

Acest nou volum de cititoriri (al șaselea) este un jurnal 

de lecturi instante compilat din câteva caiete de 

însemnări din adolescența consemnatorului; caietele 

datează din anii 1979-1982, când relativa deschidere 

culturală a anilor 70 își dădea ultima suflare. Publica-

țiile listate sunt, în marea lor majoritate, reviste de 

cultură, și o simplă răsfoire a numelor care publicau în 

aceste gazete are darul de a aminti că, în acele vremuri 

tulburi, românii au încercat să reziste mai ales prin 

cultură. Dar și atunci publicau doar privilegiații care 

ocupau posturi în redacții sau în cultură și acoliții lor, 

deși revistele erau retribuite de la buget. Azi, nici un 

sfert dintre aceste publicații nu mai apar, iar cele care, 

totuși, apar - au o difuzare neînsemnată și aceeași 

logică de grup. Pe mulți dintre cei care aveau acces la 

publicațiile din acele vremuri și care n-au ezitat să se 

supună liniei partidului îi regăsim azi ca formatori de 

opinie. Fenomenul cultural românesc a decăzut 

constant în ultimele decenii, s-a încartiruit sau a fost 

monopolizat de câțiva autoaleși, ori, în cel mai bun caz, 

s-a mutat on line, fără a mai avea puterea de a se 

exprima pentru mase, de a menține un standard de 

civilizație sau, de ce nu, de a deschide drumuri spre o 

Românie frumoasă și puternică. 
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Amfiteatru 
  

 Apare lunar, are 12 pagini, costă 1 leu; 

 Revistă literară și artistică editată de UASCR; 

 Redacția: cod 70761, București, B-dul Schitu 

Măgureanu nr. 9, tel.: 135320; 

 Fac abonamente pe 1 an de zile; 

 Publică poezii, articole social-politice, 

fotografii, desene, picturi, articole despre 

literatură, fotografii de sculpturi, reportaje 

despre unele orașe, proză scurtă, cronici 

literare, despre scriitori, despre cultură, 

traduceri; 

 Există și o rubrica Convorbiri colegiale, în care 

poeta Constanța Buzea răspunde la poeziile 

trimise de cititori; 

 Publică: Constanța Buzea, Simelia Redlow, 

Mircea Florin Șandru, Ion Cristoiu, Cornel 

Nistorescu, M. N. Rusu, Dinu Adam, Katia 

Fodor, Ioana Coltogeanu, Grigore Arbore, Ioan 

Buduca, Stelian Neagoe, Octavian Știreanu, G. 

Popescu; 

 Se publică (cred) doar poezii pentru 

neredactori. 
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Steaua 
  

 Revistă a Uniunii Scriitorilor;  

 Apare lunar; are 64 de pagini, costă 4 lei; 

 Are coperte groase (face abonamente); 

 Redacția: Cluj-Napoca, Piața Victoriei, nr.19; 

tel.: 12852, jud. Cluj; Administrația: București, 

Calea Victoriei, nr. 115, tel.: 507496, 506430; 

 Aurel Rău (red.-șef), Virgil Ardeleanu (secretar 

responsabil de redacție), Octavian Bour 

(prezentare artistică); 

 Publică: cronici literare, articole de cultură 

(sociale), proză literară, poezii, despre 

manifestări culturale, critici ale poeziei, folclor, 

cercuri de pictură, proză scurtă, despre limbaj, 

despre “Cântarea României”, traduceri, picturi, 

cărți, articole filozofice, despre cultură, istorie, 

politică, muzică, expoziții, desene; 

 Autori: Vasile Radu, Livia Drăgoi, Ioan Filip, 

Vasile Latiș, Ștefan Cămărașu, Augustin 

Griguța, Valentin Blitz, Pop Aurel, Iuga Ion, 

Gavril Scridon, Gelu Ionescu, Eugen Naum, Nae 

Antonescu, Constantin Hârlav, Vasile Chifor, 

Dan Garu. 
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Tomis 
  

 Revistă a Consiliului de Cultură și Educație 

Socialistă Constanța; 

 Editor: ziarul Dobrogea Nouă (din Constanța); 

 Revistă trimestrială; 

 Are 16 pagini, costă 1,5 lei; 

 Redacție și administrație: Șoseaua Filimon 

Sârbu, nr. 5, Constanța, tel.: 65659, cod 8700; 

 Tiparul: tipografia “Dobrogea” Constanța; 

 Red.-șef: Ion Bădică;  

 Redacția: Eugen Vasiliu, Nicolae Motoc, 

Constantin Novac, Carmen Tudora-Chehiaian; 

 Publică: poezii, despre “Cântarea României”, 

despre realizările țării, publicitate, filozofie, 

interviuri pe teme științifice, fotografii, desene, 

despre locuri (un fel de reportaje), proze scurte 

(foarte mici, un fel de poezioare), cronici 

literare, critici, biografii ale unor poeți, teatru 

politic, pictori, articole științifice, umoriști; 

 Au “poșta redacției”; 

 Există rubrica “debut” (chiar cu câteva poezii 

publicate în revistă). 
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Luceafărul 
  

 Apare săptămânal, are 8 pagini, costă 1 leu; 

 Editat de US din RSR; 

 Redacția: București, Piața Scânteii, nr. 1, cod 

71341; Administrația: București, Calea Victoriei, 

nr. 115, tel.: 507496; 

 Fac abonamente pe 3, 6, 12 luni; 

 Tipărit la Combinatul Poligrafic “Casa Scânteii”; 

 Redactor-șef: Nicolae Dan Frunteală; redactor 

șef adjunct: Mihai Ungureanu; secretar 

responsabil de redacție: Teodor Balș; 

 Publică: poezii, însemnări, locuri de istorie, 

fotografii, despre unele personalități, despre 

cărți, cronică literară, interviuri cu scriitori, 

proză scurtă, tablouri ale pictorilor, poze ale 

celor care publică, TV, teatru, plastică, muzică, 

sport, omagii, desene, traduceri, colocvii 

literare, premii ale revistelor; 

 Nu răspund acasă la poezii, ci numai în revistă 

prin poșta redacției (Geo Dumitrescu); 

 Manuscrisele nu se înapoiază; răspund la o 

astfel de rubrică la cca 40-45 de persoane; 

 Publică teatru; 
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 Publică foarte multă poezie (poeți cu poză, 

debuturi); 

 La rubrica de poezie: Ion Gheorghe, Grigore 

Hagiu, Mircea Dinescu, Aurel D. Munteanu, 

Matei Gavril; 

 Au și un supliment rebusist Domino, condus de 

Mircea Micu, M. Ungheanu, Toma Michinici; 

jocuri, umor, teste, parodii, fotografii, cuvinte 

încrucișate. 
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România literară 
  

 Apare săptămânal; editat de Uniunea 

Scriitorilor din România; 

 Are 24 de pagini, costă 2 lei; 

 Redacția: București, Piața Scânteii, nr.1, poarta 

B2-B3, telefon: 176010; 

 Fac abonamente pe 3, 6, 12 luni; 

 Director: George Ivașcu, redactor șef adjunct: G. 

Dimisianu, secretar responsabil de redacție: 

Roger Câmpeanu; 

 Publică: despre vizitele lui Nicolae Ceaușescu, 

cuvântări, manifestări culturale, critice, articole 

sociale; desene, poezii, reportaje (peisaje, 

pastele, descrieri pitorești), articole despre 

cultură, istorie literară, multe articole istorice, 

despre “Cântarea României”, dansuri, traduceri, 

sport, atlas, filme, picturi, radio TV, biblioteci; 

 N-are poșta redacției; 

 Publică: Ana Blandiana, Dan Deșliu, Nicolae 

Nicoară, Felicia Antip, Ion Ardeleanu, Nicolae 

Balotă, Lioara Tulgeru, Valentin Silvestri, 

Nicolae Manolescu, Sorin Titel, Geo Bogza, 

Șerban Cioculescu, Virgil Teodorescu, Ion Bălu, 
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Virgil Mocanu, Ioana Mălin, Darie Novăceanu,  

Platon Pardău, Nicolae Jianu, Edgar Papu, 

Alexandru Balaci, George Ivașcu. 
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Tribuna 
  

 Apare săptămânal, are 16 pagini; costă 1 leu; 

 Editată de Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste; 

 Redacția și administrația: Cluj-Napoca, str. 

Universității 1, Căsuța Poștală nr. 28, Oficiul 

Clu-Napoca 1; tel.: 14331, 13234, jud. Cluj, cod: 

3400; 

 Faca abonamente pe 3, 6, 12 luni; 

 Redactor-șef: Vasile Sălăjan, redactor-șef 

adjunct:  Victor Felea, secretar responsabil de 

redacție: Augustin Buzura; 

 Tiparul: Întreprinderea Poligrafică Cluj-Napoca; 

 Se publică: cronici literare, eseuri, critici 

literare, poezii, despre cărțile publicate, despre 

edituri, interviuri; despre evenimente istorice 

petrecute anterior, piese de teatru, articole 

omagiale, despre plastică, scrisori; 

 Poezii cu rimă, fără rimă, tot felul…, poezii cu 

dedicație; 

 Publică: conf. dr. Ioan Chiș, Cornel Udrea, 

Victor Felea, Mircea Vaida, Dem. Răchici, 

Nastasia Nanin, Ion Oarcăsu, C. Constantin, 
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Mircea Popa, Mircea Ghițulescu, Grigore 

Scarlat, Mircea Stăncel, Lucian Doru 

Voiculescu, Nichifor Mihuță, Petru Novac, Bazil 

Gruia Dolangă, Constantin Zărnescu, Ion 

Mărgineanu, Valeriu Veliman, Mircea Țoca, 

Vasile Radu, Al. Matei și alții. 

 Au poșta redacției în pagina 6 (Nicolae 

Prelipceanu). 
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Familia 
  

 Are 16 pagini; costă 3 lei;  

 Apare la sfârșitul lunii; 

 Revistă de cultură (apare numai în limba 

română); 

 Apare lunar, face abonamente; 

 Editată de Comitetul pentru Cultură și educație 

Socialistă al județului Bihor; 

 Redacția: str. Română, nr. 3; tel.: 14129 și 31367, 

cod poștal 3700, Oradea, Bihor; 

 Tiparul realizat la Î. P. “Crișana”; 

 Colegiul de redacție: Alexandru Andrițoiu, poet, 

redactor șef, Ioan Chira, Dumitru Chirilă, Radu 

Enescu (red. șef adjunct), Ioan Golban; 

 Publică: poezii, critică, note de călătorii, 

spectacole, cronică literară, scenete de teatru, 

din arhivă (scrisori ale unui scriitor către altul); 

 Reclame, publicitate (uneori), reportaje, 

descrieri (de orașe, localități, locuri pitorești), 

despre turneele teatrelor, despre pictori, 

sculptori, despre sport, introducere în operele 

unor scriitori, premiere teatrale, interviuri, din 

culise, traduceri de poezii; 
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 Publică: Victor Atanasiu, Al. Th. Ionescu, Virgil 

Podoabă, Gh. Grigurcu, Florin Mugur, Ion 

Golban, Ion Vartic, Ștefan Augustin Doinaș, 

Crăciun Bejan, Vasile Spoială, Al. Andrițoiu, 

Ioan A. Popa, Radu Enescu, Marin Stana, Vasile 

Dima, Mihai Drecin, Crăciun Parasca, Dumitru 

Chirilă, Stelian Voiculescu, Romulus Vulpescu, 

Geo Praja, Maria Zimtz, Viorel Horj, Magda 

Danciu și alții; 

 Au poșta redacției (răspunde Al. Cistelecan). 
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Contemporanul 
  

 Apare săptămânal;  

 Are 16 pagini, costă 1 leu; 

 Editat de Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste; 

 Redacția și administrația: București, Piața 

Scânteii nr. 1, tel: 176010, căsuța poștală 4103; 

 Publică mai puțină literatură față de celelalte; 

 Se publică multe articole de științe sociale; 

 Puțină critică literară, poezii; 

 Cronici cinematografice, despre plastică; 

 Mai mult discuții despre artă, importanța artei, 

legătura cu realitatea, izvorul artei; 

 Amintiri din războaie; 

 Nu publică critică literară; 

 În pagina a doua au rubrica “Agora” în care 

răspund la scrisori ale oamenilor muncii, despre 

deschiderea de expoziții, consfătuiri, conferințe 

literare etc.; 

 Cititorii își spun părerea cu privire la unele 

evenimente social-culturale; pot răspunde 

(drept la replică) dacă sunt atacați (scriitorii) 

sau li se par lucrurile nejuste. 
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Transilvania 
  

 Apare lunar; are 56 de pagini, costă 5 lei; 

 Fac abonamente; 

 Revistă politică, social-culturală și literară (seria 

nouă); 

 Editată de Comitetul Județean de Cultură și 

Educație și Știință a județului Sibiu; 

 Redacția și administrația: Sibiu, str. Dr. Ion 

Rațiu nr.2, tel.: 13377, jud. Sibiu, cod 2400; 

 Tiparul: Întreprinderea Poligrafică Sibiu; 

 Manuscrisele reținute vor apărea în ordinea 

nevoilor redacționale, manuscrisele nepublicate 

nu se returnează, 

 Redactor șef: Mircea Tomuș, secretar 

responsabil de redacție: Titu Popescu, redacția: 

Mircea Braga, Carol Gollner, Mircea Ivănescu, 

Teofil Șleam; prezentare artistică – Vasile Pop 

Silaghi; 

 Publică: articole sociale, economice, reportaje, 

poezii (în română, germană); poezii de 

Eminescu, traduse în germană de I. Barbu, L. 

Blaga; 
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 Convorbiri, publică germani (traduși în limba 

română), traduceri (traducerea = un act 

creator), proză scurtă, însemnări, critici literare; 

 Publică prea mulți nemți, despre cultură, 

despre muzica de jazz, ideologie, reportaje; 

 Publică: Rudolf Dootz, Virgil Lagăr, Walter 

Fromm, Wolf Aichelburg, Annemarie Schuller, 

Christian Maurer, George Răzvan Stoica, Traian 

Liviu Birăescu, Florian Lungu. 
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Vatra  
  

 Apare lunar;  

 Editată la Uniunea Scriitorilor din RSR, 

Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al 

județului Mureș; 

 Articole social-culturale; 

 Are 16 pagini, costă 16 lei; 

 Redacția: Târgu Mureș, str. Primăriei, nr.1, 

telefon: 17723; 32463, int. 259; 

 Face abonamente; 

Ttiparul: Tipografia Târgu-Mureș; 

 Manuscrisele se publică în ordinea necesităților 

redacționale, manuscrisele nepublicate nu se 

restituie; 

 Redactor-șef: Romulus Guga; 

 Colectivul redacțional: Dan Culcer, Cornel 

Moraru, Dumitru Mureșan, Atanasie Popa; 

 Secretar responsabil de redacție: Ioan Radin, 

Mihai Sin; 

 Prezentare grafică: Ioan Petcu Pop; 

 Publică: critici literare (cronici literare), 

interviuri cu scriitori, antologii, fețe de jurnal, 

despre festivaluri de muzică, despre 
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continuitatea poeziei române, prezențe 

românești peste hotare, poezii, traduceri, 

biografii de scriitori, proză scurtă, poeme, 

despre drumeții, de la o scrisoare la alta; 

 Publică: Florin Ciotea, Vasile Rus, Valentin 

Munteanu, Dan Culcer, Dumitru Mureșan, 

Ștefan Borbely, Radu Călin Cristea, A.I. 

Brumaru, Mara Nicoară, Maria Mailat, Anton 

Cosma, Mihai Sin, Cornel Moraru, Grigore 

Ploeșteanu, Alex. Simerian, Ion Grigorescu, 

Maria Talian, Atanasie Popa, Dumitru Mureșan; 

 Publică multă proză scurtă (pe 6 pagini, câte 6-

8 proze scurte, nuvele). 
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Ateneu  
  

 Apare trimestrial; revistă social-culturală; 

 Are 16 pagini, costă 3 lei; 

 Manuscrisele reținute se publică în ordinea 

necesităților redacționale, materialele 

nepublicate nu se restituie; 

 Redacția și administrația: Str. Eliberării, nr. 63, 

tel.: 12497, jud. Bacău, cod 5500; 

 Tiparul: Întreprinderea Poligrafică Bacău; 

 Colectivul de redacție: ing. Dumitru Mitulescu 

(red.-șef), Sergiu Adam (secretar de redacție), 

George Bălăiță (red.-șef adjunct), Constantin 

Călin, George Genoiu, dr. Vasile Sporici; 

 Publică: interviuri (cu oameni de artă), poezii, 

critici literare, polemici, despre sesiuni 

științifice, publicitate, poezii ale unor copii, 

despre folclor, sesiuni ale unor cenacluri literar-

artistice, în memoria unor autori, despre teatrul 

radiofonic, expoziții ale unor sculptori, 

corespondențe, despre muzică, pictură, 

profiluri de oameni de artă, festivaluri, colocvii, 

note din stațiuni, acte și documente de arhivă, 

despre științe și religie, filozofie, istorie, 
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biologie, scrisori, traduceri (din lit. americană: 

Joyce Carol Oates); 

 Se publică mai puține creații literare (doar 

poezii); 

 Are poșta redacției în penultima pagină (sunt 

buni; publică și poezii în cadrul aceluiași 

spațiu). 
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Ramuri 
  

 Editată de Comitetul de Cultură și editată de 

filiala județeană Dolj; 

 Apare o dată pe lună (la sfârșitul de lună); 

 Redactor-șef: Marin Sorescu; 

 Redactor-șef adjunct: Romulus Diaconescu; 

 Redacția și administrația: Craiova, str. Săvinești, 

nr. 3 bis, tel.: 14414 – 22385, jud. Dolj, cod: 1100; 

 Tiparul executat la Întreprinderea Poligrafică 

“Oltenia”; 

 Se publică poezii, reportaje; 4.000 de exemplare 

(tirajul din 1980); 

 Are fotografii alb-negru, color; 

 Publică reclame (oferte de servicii, școli), 

publicitate; 

 Publică și povestiri, schițe, critică literară, 

interviuri (sunt pozați și autori, poeți, scriitori), 

scrisori către…, tablouri, sculpturi, desene, 

jurnale de front, reportaje despre muzee, 

discută unele probleme din alte reviste, 

interviuri cu pictori, sculptori, scriitori, 

traducători, amintiri; 
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 Publică autori fără să-și scrie profesia, fără a 

trece inițiala; 

 Poeți care publică: Magdalena Macedonski, 

Liana Marcu, George Niță, Gh. Mitran, Vasile 

Pătru, Dan Lupescu, Dan Ilcenko, Ștefan Dincă, 

Ștefan Tunsoiu, Virgil Mihai, Ioan Prunoiu, 

Ioan Anastasia, Barbu Stancu-Dolj, Florin 

Costinescu, Grete Tartler, Vasile Zamfir, Vasko 

Popa (sârb, tradus în românește), Dumitru 

Bălăeț, Ion Crânguleanu, Dinu Flămând, 

Ludmila Ghițescu, Petre G. Gorun etc.  

 Mai publică (proză, îndeosebi critică literară): 

Petre Preoteasa (despre 23 August) – prim-

secretar al Comitetului Județean Dolj al PCR, 

Ilie Purcaru; Vasile Băran, Ioana Dinulescu, 

Ilarie Hirnoveanu, Șerban Cioculescu, Marin 

Sorescu – critică literară; Ioan Bălașa, Mihaela 

Andreescu, Ștefan Augustin Doinaș, Mihai 

Rădulescu, Romulus Diaconescu, Grigore Zmeu, 

Ion Diaconescu, Costea Marinoiu, Ion Șerban 

Drincea, Constantin Barbu, Ovidiu Ghidirnic, 

George Sorescu, Constantina Caranfil, A. I. 

Brumaru, Pompiliu Marcea, Ion Stroe-Oancea, 

Ion Antonie, Cornel Sorescu, Paul Rezeanu, 

Mihai Duțescu, Nicolae Breban și alții. 
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 Poeziile: fără rimă, cu rimă;  

 Se publică poezii în diferite forme (ca așezare a 

rândurilor); rânduri lungi, scurte, scrise mai la 

dreapta, mai la mijloc; 

 Articolele bătute la mașină la 2 rânduri;  

 Nu au rubrica ”Poșta redacției”; a zis să vin 

personal la redacție și să dau articolul unui 

redactor și el îmi spune ce și cum; nu durează 

mai mult de o săptămână-două (cică ei le-ar 

discuta în colectiv și apoi îi spun omului 

povești);  

 Publică și fragmente de romane pe o pagină și 

jumătate de revistă; 

 Nu publică teatru decât la cei consacrați. 
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Convorbiri literare 
  

 Revistă editată de US din R.S.R.; 

 Apare o dată pe lună; 

 Are 16 pagini, costă 2 lei; 

 Se fac abonamente pe 6 luni, un an; 

 Redacția: Iași, cod 6600, str. Gh. Dimitrov nr. 1, 

tel.: (981) 16242; 

 Administrația: București, Calea Victoriei nr. 115, 

tel.: (90) 506618; 

 Colegiul de redacție: redactor-șef: Corneliu 

Sturzu; 

 Secretari responsabili de redacție: Horia Zilieru, 

Daniel Dimitriu, Ioanid Romanescu, Ion 

Țăranu; 

 Apare la Î.P. Iași; 

 Publică: Emilian Mercu, Dinu Flămând, Radu 

Mareș, Costache Olăreanu, Radu Petrescu, 

Mircea Florin Șandru,  Dorin Tudoran, Mihai 

Dinu Gheorghiu, N. Barbu, Constantin Coroiu, 

Mihai Tatulici, Dinu Mihai, Vasile Nicolescu, 

Constantin Ciopraga, Mircea Radu Iacoban, 

Corneliu Ștefănache și alții. 
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 Debut “Convorbiri”: Nicolae Anton (cu proză 

scurtă); i se prezintă fotografia și 22 de rânduri 

sub poză despre el (a făcut o școală post-liceală, 

a adus niște proză scurtă la redacția); 

 Se publică și pagini din romane (“fragment de 

roman”); 

 Mariana Codruț – poezii (+proză), Radu Selejan, 

Dan Anghelescu, Radu Andriescu (elev). 
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Argeșul 
  

 Revistă social-culturală a Comitetului Județean 

pentru Cultură și Educație Socialistă, editată de 

ziarul Secera și ciocanul; 

 Redacția și administrația: B-dul R.S.R., nr. 88, 

Pitești, jud. Argeș, tel.: 30490; 

 Colectivul de redacție: S. I. Nicolaescu (redactor 

șef adjunct),  Dan Bitică, Dan Giurea, Cornelia 

Marcu, Dan Rotaru; 

 Costă 3 lei, are 16 pagini, apare trimestrial; 

 Publică articole sociale (despre congresul XII, 

Nicolae Ceaușescu, despre partid), portrete, 

picturi, pe prima pagină e cuprinsul revistei, 

poezii, despre “Cântarea României”, despre 

bunăstarea poporului, reportaje, portrete de 

reporteri (despre muncitori), poezii ale unor 

poeți populari;  

 Articole despre glorioasa armată română în 

1944, despre muzee, colecții de numismatică, 

despre energie, despre creații științifice 

românești, anchete, un fel de proză despre 

dezvoltarea industriei la sate (îi pune un moto 

scris de la jumătatea rândurilor și care e destul 
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de întins, vreo 9 pagini), publicitate, despre 

muzică (coruri, jocuri, recitări, rapsozi populari, 

fotografii ale unor persoane, premiile acordate 

la festivalul “Cântarea României” (muzică), 

despre folclor, poezii și poze ale poeților, critici 

literare, despre fotbal, cronici despre clasici 

români, despre critică, poezii ale unor cenacluri 

literare (din Argeș), interviuri, despre actori, 

despre arte, politica PCR, traduceri (despre 

poeți, care cântă România); 

 Publică: Marin Ioniță (prozator), Elisaveta 

Novac, Corina Budescu, Octav Pârvulescu, Dan 

Rotaru, Dumitru Anghel, Ludmila Ghițescu, 

Mihai Beniuc, Ion N. Voiculescu, Adriana Băjan, 

Dinu Păcurariu; 

 Au rubrica “Poșta redacției” (semnată D. R.) în 

care răspund celor care le-au trimis poezii 

(răspund politicos). 
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Manuscriptum 
  

 Revistă trimestrială editată de Muzeul literaturii 

române; 

 Colectiv editorial: Adrian Bota, Diana Cristev, 

Nicolae Florescu, Ruxandra Mihăilă, Manuela 

Tănăsescu; 

 Secretariat de redacție: Eugen Dandescu, Florea 

Vlad; 

 Documentele însoțite de fotocopii, se primesc 

pe adresa redacției: str. Fundației, nr.4, Muzeul 

Literaturii Române, sector 1, București, tel.: 

502096, cod 711116; 

 Tiparul la Întreprinderea Poligrafică ”13 

Decembrie 1918”; 

 Are 190-200 de pagini, costă 10 lei/exemplarul 

(cartea); 

 Are coperte lucioase;  

 Are multe poze, fotocopii, documente inedite; 

 Documente despre scriitori români, scriitori 

străini (găsite prin arhive); 

 Despre istoria literaturii, despre istorie; 

 Se publică tot felul de acte (certificate medicale, 

etc.) despre scriitori și oameni mari; 
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 Se publică manuscrise inedite, scrisori de-ale 

marilor scriitori; 

 Reproduc texte inedite, opere neapărute, poze 

ale scriitorilor de pe vremea lor; permise ale lor 

etc.; 

 Nu publică creații literare de nici un fel; 

 Există anual premiul “Perpesicius” al revistei 

Manuscriptum, pentru ediții critice din clasici. 

Juriul: Șerban Cioculescu, Zoe Dumitrescu 

Bușulenga, Constantin Ciopraga, Paul Carmen, 

Nicolae Manolescu, Al. Piru, Dan Simionescu, 

Mihai Ungheanu, Ion Vlad; 

 Se publică de către: Ed. Academiei RSR, în 

colaborare cu Muzeul Literaturii Române. 
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Viața românească 
  

 Editată de Uniunea Scriitorilor; 

 Apare lunar; are 64 de pagini, costă 5 lei, 

coperte groase; 

 Redacția: 70146 București, str. Nicolae Golescu 

15, tel.: 135971; 144153; Administrația: 70179 

București, Calea Victoriei 115, tel.:506430; 

 Se fac abonamente pe 3, 6, 12 luni; 

 Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază; 

 Redactor-șef: Ioanichie Olteanu; secretar 

responsabil de redacție: Vladimir Colin; 

 Publică: poezii, proză, articole culturale 

(cultură, film, cărți, oameni, fapte, critici 

literare, comentarii critice, cronica ideilor); 

 Publică și economiști, ghizi turiștici, medici, 

redactori tv; 

 Cărți, oameni, fapte: se vorbește despre 

personalități, despre debuturi, despre cărți;  

 În fiecare an se acordă premii pentru poezii, 

proză, dramaturgie, publicistică și reportaje, 

literatură pentru copii și tineret, eseu, istorie 

literară, traduceri din literatura universală, 

debuturi și alte categorii; 
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 Publică: Maria Belciu, Eta Boeriu, Petre Got, 

Dan Verona, Ion Maxim, Cornel Regman, 

Nicolae Oprea, Damian Necula, Ilie Prescaru, N. 

Steinhardt. 

 Manuscrisele bătute la mașină la două rânduri, 

în 2 exemplare; 

 Articolele nu se trimit înapoi (publicate sau 

nepublicate). 
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Arta 
  

 Revistă a Uniunii Artiștilor Plastici din R.S.R.; 

 Apare lunar; costă 30 de lei; are 40 de pagini, 

format mare, coperte lucioase; 

 Redacția: Str. Biserica Amzei 9, București, cod 

70172, tel.: 593519; 

 Administrația: Uniunea Artiștilor Plastici, str. 

Nicolae Iorga, nr. 42, București, 71118, tel.: 

502045; 

 Colectiv redacțional: Vasile Drăguț (red. șef), 

Ioan Horga (secr. general de redacție), Horia 

Horșia, Mihai Drișcu, François Pamfil; 

 Există câte un redactor-șef de număr; 

 Prezentare artistică și tehnică: Sanda Gusti; 

corectură: Ingrid Georgescu; fotografii alb-

negru: Decebal Scriba, Karoly Elekes, Atanase 

Cartojan, Octavian Stăcescu; dispozitive în 

culori: Ana Golici, Aurelian Trișcu; 

 Fac abonamente pe 6 luni și 12 luni; 

 Tiparul la Î.P. “Arta Grafică”, Calea Șerban-Vodă 

133-135, București; 

 Articole despre desen, pictură, sculptură, 

arhitectură, design, poze ale unor tablouri 
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moderne; despre expoziții, galerii de artă, cărți 

despre artă, interviuri luate unor oameni de 

artă; despre film (mai puțin); biografii ale unor 

pictori (la sfârșitul revistei în limba franceză); 

fotografii intitulate; grafică, arte decorative; 

 Cuprinsul este și în limba franceză și rusă; 

 Aș putea doar să le trimit un volum de versuri 

de-al meu în care am unele desene proprii (sau 

ale lui Eli). 
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Muzica  
  

 Revista Uniunii Compozitorilor din R.S.R. și a 

Consiliului Culturii și Educației Socialiste; 

 Apare lunar, are 48 pag., costă 15 lei; tiparul 

“Informația”, București; 

 Are cuprinsul în română și franceză; fac 

abonamente; 

 Redacția: București, str. Poiana Narciselor nr.6, 

sector 6, tel.: 159361; 

 Administrația: str. Constantin Erascu nr.2, 

București, tel.: 163371; 

 Colectivul redacțional: dr. Vasile Tomescu (red. 

șef), George Draga (red.-șef adj.); redactori: 

Nicolae Brânduș (dezbateri, creații), Costin 

Cazacu (viața muzicală), Michaela Roșu 

(Nouvelles musicales de Roumanie), secretar de 

redacție: Gherghina Cucu; din colegiul de 

redacție mai fac parte: Theodor Grigoriu, 

Teodor Bratu; 

 Articole: din activitatea Uniunii 

Compozitorilor, creații românești (de muzică), 

tineri compozitori, viață muzicală, articole de 

fond (politică și muzică); 
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 Uniunea Compozitorilor are un cenaclu 

muzical; 

 Articole despre festivalurile de muzică; portrete 

de compozitori; 

 Există premiul de compoziție “G. Enescu” 

atribuit anula de Academia R.S.R.; 

 Despre concerte, operete, muzică ușoară, operă, 

cântece, muzică populară, jazz; 

 Au și un articol în limba franceză (la sfârșit): 

“Nouvelles musicales…”; 

 Pe copertă: discuri fotografiate. 
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Teatrul 
  

 Are 95-100 de pagini; costă 7 lei; are coperte 

groase; 

 Revistă a Consiliului de Cultură și Educație 

Socialistă; 

 Apare lunar (uneori apar și câte două numere 

într-o cărțulie); 

 Redacția și administrația: str. Constantin Mille, 

nr. 5-7-9, tel.: 143588 și 143558, București; 

 Redactor-șef: Radu Popescu; redactori șefi 

adjuncți: Florin Tornea, Theodor Mănescu; 

 Publică: articole social-politice, Nicolae 

Ceaușescu, cuvântări, fotografii ale clădirilor 

unor teatre, actorilor, festivalul “Cântarea 

României”, cronici literare dramatice, despre 

vizitele unor teatre străine în România, montaje 

literar-artistice, școlile populare de artă, articole 

filozofice; 

 Se publică și piese de teatru (1-2 ale unor mari 

dramaturgi contemporani) și, mai ales, 

patriotice, politice; 

 Nu publică poezie, proză. 
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Cinema 
  

 Redacția: Piața Scânteii, nr. 1, București, tel.: 

41017; 

 Costă 5 lei, are 24 de pagini, apare lunar; 

 Multe fotografii de actori, scene din filme, 

cronici la scene din filme, despre scrisori ale 

spectatorilor despre filme. 
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Știința și tehnica 
  

 Apare lunar, costă 3 lei, are 48 de pagini, 

coperte lucioase; 

 Editată de Comitetul Central al UTC; 

 Redacție și administrație: București, Piața 

Scânteii, nr. 1, tel.: 176010, interior 1146-1177; cod 

poștal: 77781; 

 Tiparul executat la combinatul Poligrafic ”Casa 

Scânteii”; 

 Redactor șef: ing. Eremia Albescu; membri: ing. 

Andora Stănel, Gh. Bâlteanu, Virgil Ioanid, 

Petre Raicu, Octavian Gunea, Sabin A. F. Cinca; 

 Revistă științifică, mai mult tehnică; 

 Poze colorate, alb-negru, desene, scheme, 

imagini cosmice, statistici de producție; 

 Vorbesc despre congres (primele pagini); 

agricultură, România în lume, anchete, fizică 

(foarte multă), cercetări științifice, descoperiri, 

știri, curiozități științifice, expoziții științifice, 

chimie, cosmică, yoga, articole sociale, 

fotografii de mari oameni de știință, sport, 

despre literatura științifico-fantastică (și creație, 

și comentarii despre cenaclurile științifico-
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fantastice), biologie, energie, mase, astronomie, 

buletin meteorologic, despre cărțile științifice, 

calculatoare, rachete, geografie, foto, umor; 

 Poșta redacției (pag. 41), doar o treime de 

pagină (despre medicină, vindecări de boli); 

 Tehnică, știință din alte țări; 

 Nu publică creație literară, doar SF; 

 Publică probleme distractive, chimie, fizică 

pentru examene (cele date la facultăți). 
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Urzica 
  

 Are 16 pagini, 1,5 lei, apare lunar;  

 Revistă de umor, critică, caricaturi; 

 Editată de Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste; 

 Tiparul executat la Combinatul Poligrafic “Casa 

Scânteii”; 

 Adresa: Tr. Brezoianu, nr. 23-25, București, tel.: 

142815, cod poștal: 70711; 

 În pagina 13 au și poșta redacției, în care 

răspund celor care trimit spre publicare; se 

trimit în general poante, epigrame; semnează 

Ariadna; 

 Publică: Mircea Sântimbreanu (ceva pentru 

copii), V. Crăiță-Mândră, G. Toloagă, Nicolae 

Petrescu, Lucia Ilieș, Adrian Dragomirescu, 

Vladimir Udrescu, Manole Alinescu, Dumitru 

Dinulescu, Vasile Băran, Gh. Chiriac, Vasile 

Rădulescu, Ion Lucian, Vladimir Comarniski, 

Aristide Mircea, Adrian Andronic, Traian 

Șelmaru, Mircea Horia Simionescu, Roxana 

Paicu, Silvan (desen), Nicolae Cristache, 
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Cristian Mihăescu, M. Dunăreanu, Vlad 

Mușatescu și alții; 

 Publică paradoxuri, anecdote, replici epistolare, 

epigrame, caricaturi, citate din mai mulți 

scriitori, oameni de știință, traduceri din umor 

străin, desene, sesizări ale oamenilor (scrise, 

însă, pontos, replica cea mai tare fiind cea de la 

sfârșit), schițe satirice, un fel de definiții hazlii, 

ultrascurte. 
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Almanah turistic 
pentru tineret 
  

 Apare anual; are în jur de 3oo de pagini; costă 

25-30 de lei, tip carte; 

 Redactor responsabil: Toma Michinici; 

 Tiparul la Combinatul Poligrafic “Casa 

Scânteii”, București; 

 Publică poezii, proze, schițe, parodii, rebus, 

știință, despre film, teatru, articole sociale, 

politice, reclame turistice, muzee, filatelie, 

sport, caricaturi, epigrame, povestiri polițiste, 

traduceri, medicină, fapte diverse, curiozități, 

reportaje, eseuri despre cultură, justiție, fabule, 

modă, glume, poante, bursa din occident, 

tehnologie, energie, nuvele polițiste; 

 Autori: Ioan Alexandru, George Arion, Tudor 

George, Ion Lotreanu, Mircea Micu, Florin 

Mugur, Victor Niță, Florentin Popescu, Ilie 

Purcaru, Nichita Stănescu, Gh. Tomozei, 

Tiberiu Utah,  Dan Verona, Florin Vladu, Iulia 

Vladu, Tiberiu Vlădescu, Ștefan Tudor, F. 

Urseanu, Dan Ursulescu, Carmen Stelian, 
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Mircea Stoian, Aurel Storin, Stelian Streja, 

Viorel Abrudan, Aurel Ștefan Alexandrescu, 

Horia Alexandrescu, Ioan Alexandru, Nicolae 

Amira Aristofan, Andreea Baboș, Cornelia 

Barbu, Mihai Neagu Basarab, Nicolae Baticu, 

Vasile Băran, Dan Mihai Bârliba, Dan 

Bârlădeanu, Letiția Blaga, Valentin Borda, 

Octavian Bour, Teodor Caba și alții. 
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Almanahul satelor 
  

 Editat de gazeta “Agricultura socialistă”; 

 Redactor-șef: Nicolae Simionescu; redactor:  

Teodosie Oprea; prezentare grafică: Doris 

Țitrea; coperta: Elena Vasilescu, Cornelia 

Manciur. 

 Tiparul: Combinatul Poligrafic “Casa Scânteii”, 

București; 

 Apare anual, costă 17 lei, are 207 de pagini, cu 

coperte; apare stil carte (în luna septembrie); 

 Foarte frumos colorat; 

 Articole despre agricultură, politică, socialiste, 

sociale, culturale, epigrame, glume, povestiri, 

juridic, bucătărie, îmbrăcăminte, animale, 

plante, daciada, sfaturi pentru automobiliști, 

articole științifice, medicină, biologie, tehnică, 

arheologie, PCR, pace, răscoale țărănești, piloți, 

cronici literare (Gh. Catană, F. Munteanu), 

festivalul național “Cântarea României”, istoria 

poporului român, filozofie, horticultură, “Știați 

că…”, rebus, meteorologie; 

 Semnează: A. D. Tudose, Vasile Băran, V. D. 

Popa, Traian Tandin (schiță polițistă); 
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 Proverbe, cugetări (Ion Dianu), despre istoria 

literaturii (Claudiu Vodă), fabule, epigrame 

(Nicolae Ghițescu), zicători, caricaturi, desene, 

vederi, fotografii “din viața celebrităților”, 

învățământ agricol, universiadă, sportul de 

masă, “știți să răspundeți?” (întrebări literare, 

istorice, sociale), reclame, folclor românesc (M. 

C. Vodă); 

 Caricaturi de: T. Pall, Nic. Nicolaescu; 

 Fotografii: Agerpress (agenția), N. Buică, D. 

Constantinescu; 

 Proverbe și zicători interpretate de Vasile 

Băran. 
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Almanahul literar 
  

 Apare o dată pe an (în decembrie, a doua 

jumătate a lunii); 

 Are 384 de pagini, costă 20 de lei; 

 Editat la Asociația Scriitorilor București; 

 Tiparul executat la Combinatul Poligrafic “Casa 

Scânteii”; 

 Redactor responsabil: Mircea Micu; 

 Prezentare grafică: Mihail Cârliog; 

 Coperta: reproducere după Mihai Bandac; 

 Reporteri foto: Dumitru Constantinescu, C. 

Mierlescu; 

 Materialele au fost publicate în funcție de 

spațiul existent, calitatea și ordinea sosirii în 

redacție; 

 Au avut prioritate colaborările trimise până la 1 

iunie 1979; 

 Manuscrisele nepublicabile nu se returnează; 

 Publică aproximativ 280 de scriitori (autori), 

scriși la început în ordine alfabetică (apoi 

paginile unde au publicat); 

 Publică poezii, proză, eseuri, careuri de rebus 

(mai la sfârșit): vreo 20 de careuri, plus 
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probleme de rebus; de fapt, e pus tot 

suplimentul  almanahului literar: revista de 

rebus Pinguin (aceeași redactori, n-are adresă); 

publicitate (la sfârșit, pe 48 de pagini), o proză 

pe 47 pagini, umor, traduceri, fragmente din 

romane, schițe, întâmplări hazlii, cronici de 

poezii, literatură, istoria literaturii, desene, 

fotografii, la începutul almanahului câteva 

pagini politice, istorice, fragmente din piese de 

teatru (traducere), din clasici, corespondențe, 

amintiri, inedite, magazin, picturi moderne, 

dramatizare după o nuvelă tradusă, reportaje, 

scene de teatru, scrisori între scriitori, 

fragmente din romane. 
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Săptămâna 
  

 Editată de Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste al municipiului București; 

  Are 12 pagini; costă 1 leu; 

 Apare săptămânal (miercurea); 

 Redacția și administrația: București, str. 

Brezoianu 23-25, tel.: 137381, 167603; 

 Redactor-șef: Eugen Barbu; 

 Colegiul de redacție: Cristina Angelescu, Raluca 

Bungărzan, Gheorghe Florea-Stanciu; 

fotoreporter: C. Cioboată; 

 Publică: poezii, articole istorice, sociale, 

culturale, fotografii, critici literare, poeme, 

despre proză, poezii (“Trăim în timpul unui ev 

apus”); 

 Publică: Corneliu Vadim Tudor, Enache 

Pascale, Cătălina Corvin, Liviu Călin, George 

Dumitru, Tatiana Lungu, George Radu, Carol 

Mălinescu, Dumitru Stancu, Ion Lilă, Doina 

Doru, Viorel Dinescu; 

 Publică despre expoziții, plastică, cronică radio, 

cronică TV, cronică la librărie, șah, film, 

filatelie, modă, interviuri, muzee, discuri. 
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Viața militară 
  

 Apare lunar, are 32 pag., costă 3 lei; 

 Redacția: București, str. Izvor nr.137, sector 5, 

cod 76111; tel.: 313009, 314060 int. 269, 268; 

 Tiparul executat la Combinatul Poligrafic “Casa 

Scânteii”, București; 

 Fac abonamente pe 3, 6, 12; 

 Ion Jianu - redactor-șef; Nicolae Briceag; Ion 

Căpet, Nicolae Dumbravă (poet), Mircea 

Grama, Adrian Mierlușcă (colonel) – redactor 

șef adjunct, Gh. Tudoru; 

 Publică: Constantin Macovei, Anghel Vrabie 

(red.), dr. Nicolae Andrei (rebus), Flavius 

Bogdan, Ionel Săndulescu (proză), Ion 

Gheorghiu (pictură), S. Costin, Vasile Ionescu, 

Nicolae Pop, Ioan Murărescu, Paul Popescu-

Neveanu (cronici literare despre cărțile apărute 

la Editura Militară), Emil Manu, Traian Reu, Ion 

Munteanu, N. Dumbravă, Iulian Neacșu, Sorin 

Roșca Stănescu, Gh. Tomozei, Gh. Istrate, 

Nicolae Boghian, Stelian Vasilescu, Laurențiu 

Profeta, Radu Teodoru, Constantin Antip 

(poezie patriotică), Andrei Ciurunga (poezie 
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patriotică), Viorel Domenico, Iulian Patco și 

alții; 

 Publică multe articole sociale, militare, politice, 

câteva poezii patriotice, cronici la cărți, apărute 

la Editura Militară (cronici de poezie le face 

Traian Reu).  
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Viața studențească 
  

 Are 16 pagini, costă 1 leu; 

 Revistă a UA Studenților din România; 

 Apare săptămânal; 

 Redacția. Cod 70761, București, jud. Ilfov, Bd. 

Schitu Măgureanu, nr. 9, tel.: 135320; 

 Fac abonamente; 

 Publică poezii, activități ale studenților, 

examene, cronici sportive, despre învățământ, 

politică, știință și tehnică, cultură, interviuri cu 

oameni de seamă, mișcări de tineret, fotografii, 

despre admitere, despre vizitele lui Nicolae 

Ceaușescu; 

 Redactor-șef: Stelian Motiu; 

 Redactor-șef adjunct: Ion Cristoiu; 

 Secretar responsabil de redacție: Mihai Tatulici; 

 Redactori: Cristian Necheș, Anca Matei-

Săvulescu, Mircea Florin Șandru, Marian 

Grigore, Octavian Stireanu, Dinu Flămând, 

M.N. Rusu, Ion Segărceanu; 

 Reportaje: Ioan Budura, Cornel Nistorescu, 

Sorin Roșca Stănescu (foileton); Petre 

Brașoveanu; fotoreportaje - Emil Cojocaru; 
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 Există rubrica “Ecuații” (pag. 2) a lui Solomon 

Marcus; 

 Are rubrica “Preuniversitaria”, pentru cei 

interesați de concursul de admitere în 

învățământul superior; 

 Despre brigăzi artistice studențești, activități 

culturale, patriotice, studențești; 

 Are rubrica “Sintagme”, critică (de obicei, din 

viața literară); cronici de cărți; 

 Au ultima pagină de sport (în special fotbal, 

despre echipele studențești). 
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România pitorească 
  

 Editată de Ministerul Turismului; 

 Are 24 de pagini, costă 3 lei; 

 Redacția: Nikos Beloiannis, nr. 27, sector 1, 

București, cod 70166; tel.: 597474, centrala 

595270, int. 22; telex 11724; 

 Redactor-șef: Pop Simion; red.-șef adj.: Cornel 

Bozbici; 

 Publică: vremea pe luna viitoare, despre turism 

în general, poze în culori, peisaje în culori, poze 

alb-negru, desene, despre vizitele lui Nicolae 

Ceaușescu, odihnă, hărți, mica enciclopedie a 

drumețului, despre poporul român, despre 

relații RSR cu alte țări, reportaje literare, 

prezintă anumite localități cu probleme, datini, 

obiceiuri;  

 Publică pasteluri (despre unele locuri); 

 Nu prea se publică creații literare originale. 
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Cântarea României  
  

 Are 50 sau 64 de pagini, costă 5 lei;  

 Sre un supliment trimestrial Biblioteca; 

 Apare lunar(din august 1980);  

 Revistă editată de CC și EȘ; 

 Redacția: București, Piața Scânteii, nr. 1, căsuța 

poștală 33-20, tel.: 171023, 171092; Administrația: 

Întreprinderea de Stat pentru imprimate și 

administrarea publicațiilor, Piața Scânteii, nr. 1, 

cod 71554, sect. 1, București; 

 Fac abonamente semestrial și anual; 

 Colegiul de redacție: Liviu Cernăianu (red.-șef), 

Teodor Gheorghiu, Ion Marinescu (secretar 

responsabil), Șerban Rădulescu, George 

Vlădescu; 

 Publică articole sociale, file de istorie, 

aniversări, despre festivalul național “Cântarea 

României”, despre muzică, despre teatre, 

cronici, relatări despre unele spectacole, unele 

mici articole literare, critică literară, despre 

locuri pitorești din țară, despre cenacluri, poșta 

rubrici (răspunsul la unele scrisori ale 

cititorilor, care trimit poezii și sunt în 
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cenacluri), expoziții ale pictorilor, despre 

cercuri științifice și tehnice, despre filme; 

 Publică piese scrise într-un act, despre istorie, 

științele naturii, despre muzee, civilizație, 

educație, poezie, plastică; 

 Fac abonamente prin poștă sau virament (ISIAR 

cont 6451502 BNRSR, Filiala Sector 1 București); 

 Are rubrica “Atelier” care cuprinde “Cenaclul 

cenaclurilor” și publică piese scurte de teatru, 

poezii de la diferite cenacluri din țară (poezii 

patriotice); 

 Publică și texte de muzică (patriotică). 
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Teleormanul 
  

 Ziar al județului Teleorman;  

 Apare la Alexandria, săptămânal; 

 Redacția: Alexandria, str. Dunării, nr. 180, tel.: 

11950; 

 Tiparul la Î.P. Informația – Unitatea Alexandria, 

tel.: 11884; 

 Redactori: Marin Leoveanu (red.-șef),  Al. 

Mardare (secr. resp. redacție), Gh. Filip, Ion 

Hogaș, Gh. Neagoe, Al. Nedelcu, Constantin 

Dragnea; 

 Are 8 pagini., gen ziar obișnuit; 
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Orizont de Vâlcea 
  

 Organ al comitetului județean PRC Vâlcea și al 

Consiliului Popular Județean; 

 Apare vinerea (o dată pe săptămână), are 8 

pagini, costă 0,50 lei; 

 Redacția și administrația: Râmnicu Vâlcea, str. 

Lenin, nr.201, tel.: 18420, jud. Vâlcea, cod poștal 

1000; 

 Tiparul: tipografia Râmnicu Vâlcea; 

 Colegiul de redacție: Gh. Cristea (red. șef), 

Dumitru Stoica, Constantin Burlacu (secretari 

responsabili de redacție), Dumitru Opincaru, 

Ioan Barbă; 

 Are articole sociale, politice, anunțuri, 

concursuri profesionale, despre industrie, 

agricultură, programe TV, turism, zilele cărții, 

despre elevi, pionieri, rubrica “Scrisori și 

răspunsuri pe adresa redacției”, “medicul vă 

sfătuiește”, câte 1-2 articole despre artă; 

 Scriitori vâlceni: Doru Moțoc, George Țărnea, 

Lucian Avramescu, Felix Sima; 

 Au rubrica “Noutăți în librăriile din stațiuni” 

(prezintă cărțile apărute); 
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 Publică: Silvia Țepeniș, Lucian Pavel, P. Mihai, 

D. Constantinescu, Petre Petre Dobrescu, Mihai 

Poșircă, B. Marin, M. Bulugea, Doru I. Moțoc, 

Gh. Stancu, lt. Col. N. Ilinu (carnet cultural, 

cronici literare, poezie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Florentin Smarandache 

CITITORIND.  Publicații românești 

dinainte de Revoluție. α-Lecturi instante 

66 

Gazeta Gorjului 
  

 Organ al Comitetului Județean de partid și al 

Consiliului Popular Județean Gorj; 

 Are 8 pagini; costă 0,50 lei; 

 Redacția și administrația: Piața Victoria, nr. 4, 

Târgu Jiu, jud. Gorj, tel.: 17464; 

 Tiparul executat la Tipografia Tg. Jiu; 

 Colegiul de redacție: Ion Ciobanu, Dorel 

Corcoveanu, Xenofon Iacob (redactor-șef), Gh. 

Manoniu, Paul Plopa, Sevastian Popescu, 

Octavian Ungureanu (secretar responsabil de 

redacție); 

 Cred că apare săptămânal (sâmbăta); 

 Prezintă programul TV pe o săptămână, în 

ultima pagină; 

 Aproape toate articolele sunt sociale și politice, 

despre partid și țară, muncitori, agricultură, 

fotbal (despre divizia B, România); 

 Mai publică poezii patriotice (despre partid în 

special) și unele articole culturale (despre 

festivalul “Cântarea României”), despre muzee; 

 Poezii publică Nicolae Diaconu, C. Pițulescu, 

Victoria Mitelea; 
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 Publică: C. Ninica, Pavel P., Sevastian P., 

Nicolae Gavrilescu (prim-secretar al CJ Gorj al 

PCR), Traian Muller, T. Neamțu, T. Morar, 

Constantin Băleanu, Ion Ciobanu, D. 

Corcoveanu, Victor Bunescu, Romulus Budin, 

Nicolae Cîtan, B. Cornel, E. Mândruț. 
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Vâlcea literară 
  

 Adresa: Str. General Proporgescu nr. 32B, 

Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea, cod 1000. 

 Foaie a Societății literare “Anton Pann”; 

 Costă 3 lei, 4 pagini; 

 Rubrici: Calendarul Scriitorilor Vâlceni (zilele 

de naștere), Agenda societății (manifestări), 

Lumea văzută de vâlceni, istorie literară, in 

memoriam, corespondență literară, lansări de 

noi tineri scriitori. 
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Veac nou 
  

 Apare lunar; costă 1 leu; are 12 pagini; 

 Redacția: București, Piața Scânteii 1, sectorul 1, 

căsuța poștală 33-16, oficiul 33, tel.: 176010, 

int.1253, jud. Ilfov; 

 Tiparul: Combinatul Poligrafic ”Casa Scânteii”; 

 Revistă a Consiliului General al A.R.L.U.S.; 

 Publică: realități din țară, vizite ale unor 

delegații străine în RSR, imagini, desene, cronici 

literare (despre teatru), despre publicări ale 

scriitorilor români în reviste străine, articole 

științifice, despre opere străine, reportaje, 

articole de știință la zi, sfatul medicului, 

publicitate, poante, glume; 

 Nu publică literatură (creații). 
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Scânteia tineretului 
  

 Redacția: București, Piața Scânteii, tel.: 176010, 

176020; 

 Are 6 pagini, apare zilnic, costă 0,30 lei; 

 Stil Scânteia și România liberă; 

 Doar în pagina 4 are rubrica “Breviar literar 

artistic” (roman, teatru, muzică, critică); 

 Semnează: Mariana Brăiescu, Miruna Ionescu, 

V. Andrei (un sfert de pagină); 

 Scrie despre tineri și utc-iști; 

 Foarte multe articole sociale, politice (Gh. 

Văduva este instructor în CC al UTC și lucrează 

cu ei); 

 Este câte o subredacție în fiecare oraș care 

colaborează la acest ziar; 

 La Craiova, echipa este formată din: Cristian 

Mirescu, Radu Constantinescu. 
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Suplimentul literar-
artistic al “Scânteii 
tineretului” 
  

 Are 12 pagini, costă 3 lei; 

 Primul număr a apărut pe 20.09.1981, duminică; 

 Publică poezii, fragmente de romane, proze, 

picturi, aforisme, interviuri cu scriitori, schițe; 

 Redactori: Mariana Brăiescu, Mariana Dănilă, 

Victor Atanasiu; 

 Poezii: George Arion, Dan David, Ioana 

Dinulescu, Carolina Ilinca, Radu Felix, Ion 

Mircea, Molnar Pal, Ioana Proca, Mircea Florin 

Șandru, Corneliu Vadim Tudor, Wilhelm Weiss; 

 Cică vor să realizeze “o revistă care să reunească 

sub semnul distinctiv al valorii, al literaturii și 

artei angajate, al țelului educativ, toate forțele 

creatoare ale tinerei generații”; 

 Vor publica producții dezbătute în cenaclul 

literar-artistic al Scânteii tineretului, “cenaclu 

complex care-și propune să unească în jurul 

Scânteii tineretului tineri creatori din întreaga 
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țară și din toate domeniile: literatură, muzică, 

plastică, film, teatru”; 

 Publică “creații pătrunse de spirit patriotic, 

revoluționar”; 

 Cenaclul “Confluențe” al ziarului Scânteia 

tineretului a ținut prima ședință din acest nou 

ciclu la Sala Ansamblului artistic al UTC din str. 

Gutenberg, nr.19, București, joi, 29.10.1981, ora 

19:00, și cuprindea: recital de poezie și proză 

susținută de reprezentanți ai tinerei generații 

de scriitori din întreaga țară; 

 Apare rubrica “Biblioteca de proză scurtă” 

(începând cu 01.11.1981); 

 “Lucrările pot fi aduse și personal la redacție, 

camera 323, în fiecare zi între orele 14-16. Relații 

la telefon: 176020, int. 2038.” 

 Poezie, proză, teatru, desene, fotografii etc., 

precum și opinii în legătură cu fenomenul 

cultural actual în general și cu săptămânalul în 

special. 

 Există rubrica “Cenaclu prin corespondență” (se 

răspunde în ultima duminică a fiecărei luni). 
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Albina  
  

 Apare lunar; editată de Consiliul Culturii și 

Educației Socialiste; 

 Are 12 pagini, costă 0,50 lei;  

 Revistă pentru sate; 

 Redacția: București, Piața Scânteii, tel.: 176010, 

int. 1814; 

 Face abonamente; 

 Tiparul: Î. P. “Casa Scânteii”; 

 Redactor-șef: Ion Bănuță; 

 Publică: poezii, despre “Cântarea României”, 

proză, informații științifice (ca în Magazinul), 

despre politică, despre muzicieni, multe 

reportaje, poșta medicului, plante, despre arta 

populară, arheologie, întrebări de 

perspicacitate, fotografii semnificative, despre 

ansambluri folclorice, artă populară 

românească, de-ale lui Nea Marin, tradiții, 

obiceiuri; 

 Nu publică, deci, creații literare. 
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Agricultura socialistă 
  

 Apare săptămânal (sâmbăta); 

 Editat de Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare, Uniunea Națională a CAP-urilor și 

Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum; 

 Costă 0,50 lei, are 12 pagini, fac abonamente: 3, 

6, 12 luni; 

 Redacția și administrația: Piața Scânteii, nr. 1; 

tel.: 176010, 176020; 

 Tiparul: Combinatul Poligrafic “Casa Scânteii”, 

București; 

 Publică articole politice, sociale; articole despre 

sate, comune, energie, țărani, prețuri de 

contractări de produse agroalimentare, legume, 

livezi, SMT-uri, zootehnie, unități agricole 

fruntașe, “consultări în sprijinul celor care 

studiază la învățământul politico-ideologic de 

masă în cooperativele agricole de producție” 

(Emilian Albulescu), legile (Aurel Doinaș, 

Nicolae Simionescu), despre complexe 

sanatoriale construite din fondurile CAP-urilor 

(P. Munteanu), aprovizionarea cu mărfuri, 

situații prin alte județe (Aurel Albu, I. 
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Brezeanu) despre subnutriție (Ion Cârje); 

programul TV (pe ultima pagină); 

 Mai publică: D. Traian, Paul Urdea, N. Florian, 

Maria Bogdan, Ion Șerbu, Traian Dumitrescu; 

 În pagina 5 au rubrica “Tribuna cititorilor” 

(“Oameni, locuri, fapte”, “Ați întrebat, vă 

informăm”), însă se referă strict la agricultură 

(creșteri de animale, cultivări plante, 

tehnologii); 

 Nu publică nimic literar. 
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Comerțul socialist 
  

 Apare săptămânal, costă 0,50 lei, are 8 pagini; 

 Editat de Ministerul Comerțului Interior și 

Comitetul Uniunii Sindicatelor din comerț și 

cooperație; 

 Redacția și administrația: Piața Scânteii, nr. 1; 

tel.: 176010, 176020, int. 2310 și 2614; 

 Fac abonamente; 

 Tiparul: Combinatul Poligrafic “Casa Scânteii”, 

București; 

 Publică: Georgeta Mistorică (despre participări 

ale formațiilor din comerțul socialist la 

“Cântarea României”), dezbateri pentru 

creșterea metodei, stilului în muncă (N. G. 

Roman), noi unități comerciale prin țară 

(Monica Rădulescu), lucrări de executat( Ana-

Maria Voinea), “fapte cu care ne mândrim” 

(Constantin Zlăvog), clasamentul la întrecerile 

socialiste între unități, “dintre sute de exemple” 

(G. Alecu, Emilian Georgescu); prezintă poze și 

fapte ale unor persoane din comerț, despre alte 

orășele (un fel de reportaj, dar cu prea multe 

date; Sandu Gal, Al. Guran), caricaturi (de Nic. 
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Nicolaescu, Cristian Mihăiescu), foileton (un 

sfert de pagină, Ștefan Gheorghiu), despre 

alimentația stațiunilor de odihnă (Liviu 

Mînecan, N. Alexandru), “Noul ghid culinar” 

(rețete, tehnologii culinare), publicitate, 

reclamă (pe ultima pagină), despre legi (Dr. C. 

Jornescu), sport (clasamentul diviziei A la 

fotbal), “pe urmele materialelor publicate”, 

“imagini în contratimp” (nereguli găsite în 

comerț)  și rubrica “Dialog cu cititorii” (răspund 

fiecărei persoane în parte: despre articole ce nu 

se găsesc în magazine); fotografii de cabane, 

magazine, localități; 

 Creație literară – publică doar foileton, 

caricaturi. 
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Start spre viitor  
  

 Revistă tehnico-științifică a pionierilor și 

școlarilor editată de Consiliul Național al 

Organizației Pionierilor;  

 Are 16 pagini, costă 2,50 lei; 

 Redacția: București, Piața Scânteii nr. 1, tel.: 

176010, int. 144; 

 Adm. Editura “Scânteia”, tiparul: C.P. “Casa 

Scânteii”; 

 Fac abonamente, apare lunar; 

 Red.-șef: Mihai Negulescu, prezentare artistică 

Valentin Tănase, prezentare tehnică Nic. 

Nicolaescu, ilustrații Ovidiu Hondrea; 

 Publică numai articole tehnice (aeromodele, 

scheme fizice, diferite obiecte, informații 

tehnico-științifice, pescuit), jocuri de 

perspicacitate (de matematică, distractive), 

filatelie, creații (pagina “Vacanțe tehnico-

științifice). 
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Revista Comisiei 
Naționale Române 
pentru UNESCO  
  

 Red. și adm.: R-71268, București, Șos. Kiseleff, 

nr. 47, tel.: 170007, 174249; 

 Redactor-șef: Ion Grigore Sion; 

 Apare trimestrial în română, franceză, engleză 

cu contribuția financiară a UNESCO, are 112 

pagini;  

 UNESCO = Organizația Națiunilor Unite Pentru 

Educație Știință și Cultură; 

 Costă 20 lei; tiparul la întreprinderea poligrafică 

“Filaret”, București; 

 Articole politice (conferință, pace, dezarmare, 

energie, economie); 

 Note și comentarii: despre simpozioane 

internaționale, conferințe mondiale (de artă, 

știință, educație); 

 Mari aniversări recomandate de UNESCO (ale 

unor personalități politice, științifice, din artă, 

filozofie etc., internaționale); 
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 Mese rotunde, interviuri (cu personalități 

internaționale de la UNESCO etc.); 

 Despre proiecte și realizări UNESCO; 

 Se publică și cărți sub egida UNESCO (de 

educație, știință, cultură), există și periodice 

internaționale sub egida UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Florentin Smarandache 

CITITORIND.  Publicații românești 

dinainte de Revoluție. α-Lecturi instante 

81 

Revista muzeelor 
și monumentelor  
  

 Apare de 12 ori pe an (10 muzee și 2 monumente 

istorice și de artă); 

 Editată de Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste; 

  Are 96 de pagini, costă 25 lei, stil carte; 

 Redactor-șef: dr. Lucian Roșu; red.-șef adjunct: 

Gavrilă Srafolean; Ion Grigorescu, Maria Iacob, 

Mircea Mușat, Elisabeta Rușinaru, Doina Tihon 

(colegiul de redacție); 

 Redactori; Ion Grigorescu, Maria Ignat, Anghel 

Pavel, Elisabeta Rușinaru, Decebal Paul Cornel 

– critic, secretar de redacție; 

 Prezentare grafică și tehnică: Corneliu 

Moldoveanu; 

 Redacția: Calea Victoriei, nr. 174, București, cod 

71401, sector 1, tel.: 504868; 

 Adm:. Întreprinderea de Stat pentru imprimate 

și administrarea publicațiilor, Piața Scânteii, nr. 

1, cod 71554, sector 1, București, tel.: 176010, int. 

1277; 
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 Fac abonamente anual (400 lei);  

 Sumarul este și în franceză, engleză, rusă; 

 Tiparul executat la Întreprinderea Poligrafică 

“Informația”, București; 

 Despre muzee, colecții, expoziții omagiale, 

mărturisiri muzeistice, descoperiri arheologice, 

numismatică, documente istorice, opinii, 

dezbateri, despre arta populară și valorificarea 

ei, “drumul către muzeu al cărții de literatură” 

(de Constandina Brezu), despre muzee de peste 

hotare, restaurări, evidențe; 

 Se mai publică cronici, recenzii, informații 

(despre cărți de cultură sau artă), chiar despre 

cărți literare (povestiri) care redau unele date 

istorice (cărți istorice), despre cărți care redau 

obiceiuri, descrieri de localități; 

 Articolele se termină cu câte un rezumat în 

limba franceză (aproximativ un sfert de pagină); 

 Se scriu articole despre primii colaboratori ai 

acestei reviste, despre personalități din artă; 

despre manifestări științifice (de istorie); 

 Articole de 3-9 pagini, recenzii de 1-2 pagini. 
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Revista de etnografie 
și folclor  
  

 Apare de două ori pe an; are 140 de pagini, stil 

carte, costă 20 de lei. 

 Articolele, notele și recenziile se trimit 

dactilografiate la două rânduri; tabelele, 

diagramele se execută separat pe hârtie de calc 

în tuș; tabelele și ilustrațiile vor fi numerotate 

cu cifre arabe; se va evita repetarea acelorași 

date în text, tabele și grafice; explicația figurilor 

din text se va face în ordinea numerelor; 

titlurilor revistelor citite în bibliografie vor fi 

prezentate conform uzanțelor internaționale; 

 Autorii au dreptul la 30 de exemplare gratuit; 

 Responsabilitatea asupra conținutului 

articolelor revine exclusiv autorilor; 

 Adresa: 70154 București, str. Nikos Beloiannis, 

nr. 12; 

 Se publică studii și materiale etnografice și 

folclorice, cuprinzând întreg domeniul culturii 

populare, cercetat prin perspectiva etnografiei; 

a folcloristicii literare, muzicale și coregrafice;  
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 Revista pune în discuție la rubrica “Note și 

recenzii” probleme actuale ale etnografiei și 

folcloristicii și informează asupra lucrurilor de 

specialitate ce apar în țară și peste hotare; 

 Apare la Editura Academiei R.S.R.; 

 Redactor-șef: Al. I. Amzulescu; redactori-șefi 

adjuncți: Ion Iliescu, Paul Petrescu; membri: Al. 

Baciu, Matei Socor, Tiberiu Al., Andrei Bucșan, 

Corneliu Dan Georgescu, Radu Niculescu, Paul 

Simionescu; secretar de redacție: Al. Dobre; 

 Pe coperta din spate apar lucrări apărute la 

editura Academiei (de etnografie și folclor); 

 Se scrie despre colocvii, conferințe folclorice, 

cărți de folclor; 

 Se scrie despre etnografii străine, despre 

influențe folclorice în literatură (și la scriitori 

contemporani); 

 Notele, recenziile sunt de 1-2 pagini; 

 Studiile, articolele au 12-20 de pagini (cu poze, 

la arhitecturi, arte);  

 Sumarul revistei este și în limba franceză; 

 Fiecare articol are la sfârșit un rezumat în limba 

franceză de jumătate de pagină. 
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Revista de istorie 
și teorie literară 
  

 Apare de 4 ori pe an; are 180 de pagini, costă 25 

de lei, stil carte; 

 Adresa: Bd Republicii, nr. 73, București III, cod 

70311; 

 Fac abonamente;  

 Tiparul la Î.P. “Informația”, București; 

 Este organ al Institutului de Istorie și Teoria 

Literaturii “G. Călinescu” al Academiei de 

Științe Sociale și Politice, în care lucrează 

specialiști în literatura română, universală și 

comparată, estetică, teorie literară, folcloristică 

etc.; 

 Revista se adresează istoricilor, teoreticienilor 

literari, comparatiștilor, esteticienilor și 

folcloriștilor, profesorilor și studenților; 

 Se publică studii, articole, dezbateri, comentarii 

și documente, recenzii ale cărților și 

periodicelor de specialitate, note bibliografice și 

cronici ale vieții științifice din țară și 

străinătate; 
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 Încurajează puncte și metode noi de 

interpretare și explorare a fenomenului literar; 

 Lucrările se trimit dactilografiate, 

responsabilitatea asupra conținutului 

articolelor revine exclusiv autorilor; 

 Autorii au dreptul la 30 de exemplare gratuit, 

manuscrisele nu se înapoiază; 

 Prezintă un rezumat în limba engleză la sfârșit 

(1 pagină); 

 Are rubrica “Revista revistelor” (despre reviste 

străine de limbă română); 

 Sunt prezentate pe ultima copertă aparițiile Ed. 

Acad. R.S.R. (de istorie și teorie literară); 

 Cronicile sunt cărți de istorie literară (română și 

străină), lingvistică literară; sunt recenzate și 

cărți străine; ediții de opere; 

 Se scrie despre jurnale ale unor scriitori clasici 

(jurnalele ca făcând parte din viața lor), se 

publică documente (acte) ale unor scriitori; 

 Scriu și despre scriitori români plecați în 

străinătate; 

 Publică și traduceri; scrieri străine despre 

români sau România; biografii de scriitori; 

 Sunt și articole în franceză;  

 Articolele au 6-14 pagini. 
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Revista de filozofie 
  

 Apare de 6 pe an; are 150 de pagini, costă 20 lei; 

 Adresa: Colegiul de redacție, Bd Ilie Pintilie, nr. 

6, București, tel.: 506165; 

 Fac abonamente;  

 Editat de Editura Academiei R.S.R.; 

 Lucrările se trimit în două exemplare 

dactilografiate, manuscrisele nu se returnează; 

 Apare sub egida secției de filozofie și logică a 

Academiei de Științe sociale și politice; 

 Redactor-șef: Octavian Chețan; Redacția: 

Niculae Bellu, C. Borgeanu, Tudor Bugnariu, Șt. 

Georgescu, D. Ghișe, N. Gogoneață, C. I. Gulian, 

Călina Mare, Radu Pantozi, Al. Tănase, I. 

Tudosescu; 

 Publică și străini (în limba română); 

 Necrologuri (despre personalități din filozofie), 

1-2 pag. (lucrările publicate de ei); 

 Mai prezintă unele reviste filozofice străine; 

prezintă cărți apărute la editurile române (de 

filozofie) și cărți de - mitologie, istorie, politice, 

estetică, sociologie, memorialistică, educație, 

scrieri despre artă; 
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 Lucrări de la Academia “Ștefan Gheorghiu” 

(sesiuni, colocvii etc.); 

 Documente inedite ale unor filozofi;  

 Despre istoria filozofiei, aspecte despre 

socialism, comunism, congrese PCR;  

 Aș putea publica articole despre matematică, 

poezie absurdă și filozofie; 

 Articole despre religie, istoria religiilor; despre 

limbaj, filozofia artei, filozofia științei (despre 

metode logice și matematice; 

 Aș putea să le trimit cele două eseuri despre 

artă și știință; 

 Despre psihic, despre valoare, gânduri, 

dezbateri; 

 Articole de 4-10 pagini. 
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Revista de pedagogie 
  

 Editat de Institutul de Cercetări Pedagogice și 

Psihologie; 

 Costă 5 lei, apare lunar, se distribuie numai la 

abonați; 

 Fac abonamente anuale (60 lei, 80 de pagini, 

stil carte); 

 Adresa: București, str. Sfinții Apostoli, nr. 14, 

sector 6, cod 70634, tel.: 70634; 

 Tiparul executat la Întreprinderea Poligrafică 

“Filaret”, București; 

 Articolele pentru publicare trebuie să fie 

dactilografiate la două rânduri și trimise 

redacției în primul și al doilea exemplar, având 

un volum de maxim 8 pagini, iar prezentările de 

cărți 3 pagini; 

 Nu se primesc articole care au fost trimise altor 

reviste, deja publicate sau care nu se încadrează 

în profilul revistei; 

 Pe prima pagină se vor da următoarele date: 

stilul articolului, numele și prenumele 

autorului, funcția didactică, denumirea 



 

 

Florentin Smarandache 

CITITORIND.  Publicații românești 

dinainte de Revoluție. α-Lecturi instante 

91 

instituției la care funcționează, precum și 

adresa locuinței; 

 Redacția răspunde autorilor în interval de 30-40 

de zile;  

 Articolele nepublicate nu se returnează; 

 Colectivul de redacție: prof. Medeea Bunescu, 

Silvia Zima, Florica Popescu, Dinca Soare, 

Constanța Sorik; 

 Consiliul de conducere: 25 de membri 

(profesori, profesori universitari, învățători); 

 Redactor șef: Anton Voiculescu; 

 Publică: articole despre istoria patriei, școală, 

învățământ, filozofie, cronici de cărți (cărți 

economice, literare, științifice), metodici de 

predare. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Florentin Smarandache 

CITITORIND.  Publicații românești 

dinainte de Revoluție. α-Lecturi instante 

92 

Limbă și literatură 
  

 Apar patru volume pe an; fac abonamente, 

costă 15 lei, are 160 de pagini; 

 Tiparul executat la Î.P. “13 Decembrie 1918”, 

București; 

 Societatea de Științe filologice, str. Spiru Haret, 

nr.12; 79664 București, sector 1; 

 Pentru profesori; 

 Contul S.S.F. la CEC este 45.11.09.5, Filiala 

sectorului 5, București, calea Victoriei, nr. 7; 

 Există “Buletinul S.S.F. pe anul…”, difuzat 

gratuit membrilor constanți, prin filiale și 

subfiliale; 

 Publică articole, studii, recenzii, note ale 

membrilor filialelor și subfilialelor S.S.F. 

(profesori, învățători, cercetători, studenți) în 

domeniul limbii, literaturii, folclorului, istoriei 

învățământului limbii și literaturii române și 

didacticii moderne; 

 Lucrările: între 3-15 pagini, dactilografiate la 

două rânduri, în două exemplare, însoțite de o 

notă cu numele, prenumele autorului, funcția 

(eventual titlul științific), instituția unde 
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lucrează, filiala din care face parte, adresa la 

care locuiește, nr. de telefon (de acasă și de la 

locul de muncă);  

 Titlul articolului scris cu majuscule și subliniat; 

sub el numele, prenumele și locul de muncă 

(școală, liceu, universitate, institut de 

cercetare); în text se vor indica cuvintele care 

trebuie culese cu litere cursive (prin subliniere) 

sau culese spațiat (prin subliniere cu linie 

întreruptă);  

 Referințele la alți autori și la alte lucrări, citate 

din text vor fi date în note de subsol, 

numerotate de la 1 în continuare; lista 

abrevierilor (siglelor), prescurtărilor din text 

este obligatorie;  

 Dacă textul se bazează și pe alte lucrări, acestea 

se vor trece la bibliografie, în ordine alfabetică 

pentru autori și cronologică pentru lucrările 

aceluiași autor; 

 Rubrici: Limbă și stil, Limbă română de azi, 

Cultivarea limbii, Mica enciclopedie a limbii 

române, Teorie critică, Istorie literară, Analize 

de texte, Limba și literatura română peste 

hotare, Texte și Documente, Folclor, Didactică 

Modernă, Perfecționare, Grade didactice, Prin 
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istoria învățământului și literaturii române, 

Recenzii, Note; 

 Urmărește predarea și învățarea limbii române; 

 Apare sub egida S.S.F din R.S.R.;  

 Comitetul revistei: V. Arvinte (Iași), Ion Dodu 

Bălan, Șerban Cioculescu, Constantin Ciopraga 

(Iași), Ion Coteanu, Cornel Cârstoiu (Tg. Jiu), I. 

Crăciun (P. Neamț), Livia Dascăl (Brașov), Al. 

Graur, D. Păcurariu, T. Petride (Brăila), Gh. Pop 

(Baia Mare), Ioan Rațiu (Tg. Mureș), I. Rizescu, 

Gavril Scridon (Cluj-Napoca), Romulus 

Todoran Popescu (Cluj-Napoca), G.I. 

Tohăneanu (Timișoara); 

 Colectiv de îngrijire a cărții: Mircea Anghelescu, 

Mioara Avram, Gh. Bulgăr, B. Cazacu, Clara 

Georgeta Chiosa, Paul Cornea, Mircea 

Frânculescu, Mircea Handoca, I. Hangiu, 

Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Ștefan Munteanu, 

Al. Niculescu, Adriana Niculai, A. Gh. Olteanu, 

N. Saramandu, D. Săvulescu, Grigore Ștefan; 

 Publică mai mult lingvistică, cronici despre 

clasici; aniversări de profesori renumiți. 
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Analele Universității 
Craiova. Științe filologice 
  

 Adresa: Analele Univ. Craiova, str. Al. I. Cuza, 

nr. 31, Facultatea de Filologie, Universitatea 

Craiova; 

 On fait des échanges du publications avec les 

institutions similaires du pays et de lʼétranger. 

 Colegiul de redacție: prof. dr. Ion Trăistaru, 

prof. dr. Florea Șuteu, conf. dr. Ion Pătrașcu, 

conf. dr. Marin Petrișor, conf. dr.  George 

Sorescu, prof. dr. Pavel Țugui (secretar de 

redacție), lector S. Stavrescu, asist. Dorin 

Teodorescu; 

 Se publică articole de lingvistică (română), 

critică literară;  

 Nu se scrie funcția, localitatea autorului; 

 Articole în limba română, la sfârșit cu un 

rezumat în limba franceză; 

 Multă bibliografie, la sfârșit (articole, cărți);  

 Articolele sunt de format mic (3-8 pagini). 
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Magazin istoric 
  

 Apare lunar; 6 lei, 64 de pagini, stil carte, 

abonamente pe 6 luni, un an; 

 Adresa: București, Intrarea Ministerului, nr.2, 

parter, Sector 1, oficiul poștal nr. 1, Căsuța 

Poștală 1-702, Cod 70100; 

 Redactori: Gh. David, Florentina Dolghin, Ioan 

Dragomirescu, Ioan Lăcustă, Ioana Ursu-

Năstăsel, Ana Maria Șerbănescu, Marian Ștefan; 

 Secretar general de redacție: Valeriu Buduru; 

 Articole sociale, istorice, documente istorice;  

 Are rubrica de “Cărți sosite la redacție” – cărți 

de istorie, monografii, unele chiar de istorie 

literară, jurnale străine (aș putea trimite aici 

“Jurnalul marocan”); 

 Au “Poșta Magazinului Istoric”; 

 Manuscrisele nu se înapoiază; se primesc 

răspunsuri la întrebări ale cititorilor referitoare 

doar la articolele apărute în Magazin Istoric; 

 “Cereri și Oferte” de colecții sau numere de 

Magazin Istoric; 

 În general, articole despre istoria sportivilor, 

științelor etc. 
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Caleidoscop 
  

 Magazin instructiv-educativ pentru tineret; 

 Editat de Comitetul Central al U.T.C. 

(București); 

 Are 64 de pagini, costă 5 lei (stil ziar); 

 Tipărit la Î.P. “Informația”, București; 

 Coordonator: Laurențiu Huică; 

 Colaborează: Romeo Arhip, Sorin Arjoca, Pușa 

Balaban, Aurel Boroș, Ghighi Beja, Horia 

Beldescu,  Mihaela Bodean, Grigore Burlacu, 

Marilena Călinescu, Doru Cojocaru, Marius 

Costin, Stan Duță, Șerban Crisbășeanu, Sorin 

Cuciureanu, Dumitru Deacu, S. Diaconescu, 

Cristian Dumitrescu, Petre Dumitru, Radu 

Farcaș, Adrian Gheorghe etc. (în total 40 de 

persoane); 

 Publică mult rebus (careuri), caricaturi, seriale 

literare, despre brigăzi artistice, cronici, 

informații științifice, glume, noi jocuri 

distractive propuse: aritmogrife, romburi, 

definiții (stil rebus, cu poante), aforisme pe o 

temă, maxime, un “dicționar făcut de râs”. 
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Flacăra Rebus 
  

 Revistă de publicații distractive; 

 Apare de două ori pe lună; costă 2,5 lei; are 16 

pagini; 

 Apare sub egida revistei Flacăra; 

 Redacția și administrația: Piața Scânteii, nr. 1, 

căsuța poștală 3312, cod 79789, București; tel.: 

176010, 176020, int. 2036; 

 Fac abonamente pe 3, 6, 12 luni; 

 Au rubrica “De la o scrisoare la alta” (pe prima 

copertă interioară); 

 Nu publică epigrame; 

 Rubrica “Caleidoscop rebusist”, semnată mereu 

de Mircea Iordache; 

 Dezlegările din numărul trecut; 

 Au “Poșta redacției” și răspund celor ce trimit 

careuri (care se plătesc); 

 Toma Michinici coordonează și placheta 

“Pinguin” (a scos și un volum de versuri);  

 Redacția e împărțită în două partide care se 

ceartă mereu (unii scot un număr, alții îl scot pe 

celălalt); 
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 Andrei Ciurunga este poet ermetic și rebusist 

(zice că versurilor considerate ermetice le pune 

definiții în careuri); 

 Publică și matematică distractivă, parodii, 

caricaturi, interviuri cu oameni de cultură 

(umoriști), anecdote, teste, aforisme, umor. 
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Pentru Patrie 
  

 Costă 3 lei, are 32 de pagini (coperte lustruite); 

 Redacția: str. Mihai Vodă, nr. 17, sector 6, cod 

70622, București, tel.: 145663; 

 Colegiu de redacție: Gr. T. Cuza – redactor șef;, 

Ioan Grigore, Nicușor Pietriș, Constantin Preda, 

Stelian Sârbu, Radu Vaida-Meltzer – secretar 

responsabil de redacție; 

 Tipărit la Combinatul Poligrafic “Casa Scânteii”; 

 Apare lunar; 

 Publică articole sociale, foarte multe desene, 

poezii (Eugen Frunză), fotografii despre armată, 

proză de război (Victor Tulbure), povestiri de 

război (Constantin Preda, Eugen Teodoru, Ion 

Țârlea), despre liberare; 

 Despre muzică, despre avutul obștesc, sport, 

anecdote, foiletoane (Ion Comărniceanu); 

 Revistă scoasă de Ministerul de Interne; 

 Nu cred că publică creații literare (poezie, 

proză) pentru nemilitari. 
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Cariatide 
  

 Costă 2 lei, are 16 pagini (plus 4 pagini de 

publicitate); 

 Este supliment politic, social-cultural al ziarului 

Flacăra roșie; 

 Editat la Arad; localitatea Arad, cod poștal 

2900; 

 Publică poezii, articole social-politice, despre 

oamenii din industrie, interviuri cu muncitori, 

despre Nicolae Ceaușescu (vizite), articole 

tehnico-științifice, festivalul național “Cântarea 

României”, reportaje despre orașe, publicitate, 

fragmente din romane, despre cenacluri 

literare, proză scurtă, despre sport, desene 

moderne, fotografii ale realității (nu aveau 

scrisă adresa); 

 Publică foarte multe poezii. 
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Forum 
  

 Publicație lunară, editată de U.E.Î.; 

 Redacție: Str. Spiru Haret, nr. 12, București, 

sector 7, căsuța poștală 722, tel.: 131134; 

 Publică mai mult sociologie, pedagogie, despre 

învățământ, cercetare, producție, educație, 

metodică; 

 Au și rubrica “Breviar internațional” și “Fișier 

editorial” (despre științe sociale, sinteze și 

confruntări științifice);  

 Prezintă cărți (mai mult patriotice, despre 

România) apărute în R.S.R. la edituri foarte 

mari (Academiei, Științifică).   
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Forum studențesc 
  

 Revistă a U.A.S din centrul universitar 

Timișoara; 

 Are 16 pagini, costă 2 lei; are 8 numere pe an (în 

vacanțe nu apare); 

 Adresa redacției: Casa de Cultură a Studenților, 

B-dul Tinereții, nr. 9, camera 03, tel.: 14907, 

19721, Timișoara; 

 Tiparul: Î. P. “Banat” Timișoara; 

 Colectivul de redacție: Gh. Cusan (redactor-șef), 

Ioan Morar (redactor-șef adjunct), Marcel 

Sămânță (redactor-șef adjunct); 

 Publică studenți, profesori universitari; 

 Au articole sociale, fotografii, caricaturi, 

consemnări (adică știri studențești), despre 

boboci, despre muncă patriotică, repartiție, 

absolvenți, cămine studențești, despre studenți 

străini la Timișoara, vacanțe, excursii, stațiuni; 

 Pagina 10 este “Salon literar” (publică cronici la 

cărți, poezii; prezintă câte un poet din cenaclul 

“Pavel Dan”); 

 Pagina 11 este în limba germană (poezii, 

cronici); 
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 Literatură SF, folclor, arte, cronică, poezii în 

maghiară (un sfert de pagină); 

 Teatru, film, plastică, muzică (pagina 13); 

 Magazin (pagina 14); fotbal, sport, în general; 

 Pagina 15: rebus, caricaturi, fabule, tablete de 

gând. 
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Forum Rebus Magazin 
  

 32 de pagini, costă 5 lei, supliment estival al 

revistei Forum Studențesc; 

 Tiparul executat la Î. P. “Banatul”; 

 Editată de UASCR din Centrul Universitar 

Timișoara; 

 Publică: multe careuri de rebus, coperte 

literare, probleme de enigmistică, diferite 

poante, aforisme, epigrame; 

 Au și o poștă a redacției în care comentează 

diferite reviste studențești, rebusiste din țară 

(nu sunt persoane cărora să le răspundă la 

scrisori); 

 Au diferite desene, caricaturi; 

 Au rubrica “Știați că…?”; 

 Publică și din alte centre universitare (de ex. 

București); 

 Spicuiri rebusiste din operele unor scriitori; 

 Decupaje, aforisme despre viață sub formă de 

“legi”. 
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Tribuna României 
  

 Apare bilunar (1 și 15 ale lunii), are 16 pag., costă 

5 lei; 

 E editată de Asociația “România”;  

 Foi lucioase; 

 Red. și adm.: Bd. Dacia, nr. 35, București. 

Telefon: 119598, Cod 702256; 

 Corespondență și abonamente: P.O.B. 540, 

București 1; 

 Tiparul: Casa Scânteii, București; 

 Colegiul de redacție: Petre Ghelmez (red.-șef, 

poet), Pan Solcan (red.-șef adj.), Valeriu Pop, 

Gh. Milea, Dumitru Radu Popa; 

 Grafică: Benedict Gănescu; 

 Pag. 12 e în engleză, pag. 13 e în germană; 

 Pag. 2-3 scriu despre corespondenți străini 

(români din străinătate), despre reviste române 

din străinătate, biblioteci, institute, lectorate 

române din străinătate, cărți românești din 

străinătate; 

 Revista caută să prezinte R. S. România în lume, 

sunt inserate articole politice, despre industrie, 

tehnică, serbări, manifestări, omagii de 
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personalități române, filme, festivaluri, 

expoziții, orașe, arte, muzică, film, teatru, 

literatură (sunt prezentate cărți românești 

apărute în R.S.R) de autori contemporani 

(prezintă Ion Murgeanu, Dumitru Radu Popa), 

despre firme românești de cooperare externă 

(ARCOM); sunt prezentate personalități 

culturale, științifice românești contemporane și 

clasice, sportive; 

 Se încearcă predarea limbii române; 

 Publică Pavel Perfil, Gh. Mitroi (sport), Cristian 

Ionescu, Grigore Brâncuș, I.M. Ștefan, Ion 

Longin Popescu, Brigitt Stephani, Dan 

Grigorescu, Edgar Elian, Ioana Creangă, Radu 

Ghaciu, Edwin Glaser, Dan Meleanu, Felicia 

Antip ș.a. 
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Revue roumaine 
  

 Stil carte, are 160 pagini, coperți groase; 

 Costă 6 lei, se fac abonamente; 

 Articole în limba franceză numai (mai apare în 

germană, engleză, rusă); 

 Redacția: Piața Scânteii, București, tel. 73836; 

 Tipografie: „Arta grafică”, Calea Șerban-Vodă, 

133-135, București; 

 Pe ultima pagină au rubrica “Livres, nouvelles 

aparitions”, unde prezintă în 2-6 rânduri noile 

apariții românești: tehnice, științifice, literare; 

 Redactor-șef: George Potra; 

 Apare sumarul la început; 

 Publică: Pompiliu Macrea, Viorel Cosma, Mihai 

Diaconescu, Valentin M. Mihăiescu, Mihai 

Dinu, Solomon Marcus, Stelian Niculescu, 

Constantin Tsatsos (Grecia), Anatol Vieru și 

alții; 

 Articole despre muzică, despre poeți (scriitori) 

români, traduceri din română în franceză ale 

unor scriitori mari, eseuri, comentarii, 

dialoguri, contracte, interviuri; 
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 Sunt studii de lingvistică literară, matematică, 

piese de teatru văzute matematic, structuri de 

piese muzicale, fragmente de romane, picturi, 

poze de scriitori, critici;  

 Se face și câte un mic rezumat (o bibliografie a 

celui care publică);  

 Fragmentele de roman sunt traduse de 

altcineva, nu de autor; 

 Legături între muzică și matematică (Mihai 

Dinu, Solomon Marcus);  

 Articole despre istorie; prezentări de 

personalități române; 

 La bibliografie, unul are 98 de lucrări; 

 Formatul articolelor nu este prea rigid 

(aproximativ cel obișnuit). 
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Actualités roumaines 
  

 16 pagini; 2 lei; 

 Este numai în limba franceză, editată la 

București; 

 Apare și în limba engleză; 

 Redacția și administrația: Piața Scânteii, 

București, tel. 176010; 

 Fac abonamente; 

 Articole despre politică, sociale, “Cântarea 

României”, economie, despre teatru, proză 

contemporană și unele cărți traduse în română, 

publicitate, reclame, informații, prezentări de 

localități și orașe românești, muzee, sport, 

caricaturi; 

 Nu publică creații literare; 

 Publică: A. I. Zăinescu, Ion Covaci, Ion Roșianu, 

Edgar Elian, M. Valeriu (teatru), Artur Silvestri 

(cronica traducerilor), Emil Manu (proză), I. 

Orădeanu, Teodor Abrudan, Constantin 

Gheorghe; foto: Robert Drăghici, M. 

Constantinescu, N. D. Carpen; 

 Fac cunoscută România în lume. 
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Acest nou volum de cititoriri (al șaselea) este 
un jurnal de lecturi instante compilat din 
câteva caiete de însemnări din adolescența 
consemnatorului; caietele datează din anii 
1979-1982, când relativa deschidere culturală 
a anilor 70 își dădea ultima suflare. Publica-
țiile listate sunt, în marea lor majoritate, 
reviste de cultură, și o simplă răsfoire a 
numelor care publicau în aceste gazete are 
darul de a aminti că, în acele vremuri tulburi, 
românii au încercat să reziste mai ales prin 
cultură. Dar și atunci publicau doar 
privilegiații care ocupau posturi în redacții 
sau în cultură și acoliții lor, deși revistele erau 
retribuite de la buget. Azi, nici un sfert dintre 
aceste publicații nu mai apar, iar cele care, 
totuși, apar - au o difuzare neînsemnată și 
aceeași logică de grup. Pe mulți dintre cei 
care aveau acces la publicațiile din acele 
vremuri și care n-au ezitat să se supună liniei 
partidului îi regăsim azi ca formatori de 
opinie. Fenomenul cultural românesc a 
decăzut constant în ultimele decenii, s-a 
încartiruit sau a fost monopolizat de câțiva 
autoaleși, ori, în cel mai bun caz, s-a mutat 
on line, fără a mai avea puterea de a se 
exprima pentru mase, de a menține un 
standard de civilizație sau, de ce nu, de a 
deschide drumuri spre o Românie frumoasă 
și puternică. 


