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Masteratul de Teoria ºi Practica
Editãrii din cadrul Facultãþii de
Litere a Universitãþii Bucureºti a
fost introdus începând cu anul uni-
versitar 2003/2004. Prin abordãri
teoretice ºi ateliere, programul
pregãteºte viitori profesioniºti în
domeniul editorial: redactori de
carte, redactori pentru presa scrisã
culturalã scrisã ºi on-line,
specialiºti în promovarea
cãrþii ºi a lecturii. Sunt pre-
vãzute 10 locuri sub-
venþionate ºi 5 locuri cu
taxã, iar cuantumul taxei
este de 400 euro/an. Dacã
cererea va fi mai mare,
numãrul de locuri cu taxã
poate fi suplimentat.
Durata masteratului este
de douã semestre. Pentru
anul universitar
2005/2006, înscrierile se fac în
perioada 8-12 septembrie, la secre-
tariatul Facultãþii de Litere a
Universitãþii Bucureºti, din str.
Edgar Quinet nr. 7, tel.
021.314.35.08. Examenul de
admitere constã într-un interviu ºi o

probã scrisã, pe baza bibliografiei
afiºate la avizierul facultãþii ºi pe
site-ul Universitãþii, www.unibuc.ro.

Iatã cam ce cursuri pot fi
urmate în cadrul acestui program
de masterat: Principii de editare;
Teorii ale receptãrii ºi lecturii;
Introducere în textologie; Retoricã
ºi argumentaþie; Editare în format

electronic; Sociologia lecturii;
Machetare ºi graficã editorialã;
Marketing, relaþii publice ºi publici-
tate în domeniul editorial; Legislaþie
româneascã ºi europeanã în dome-
niul editorial; �Cum se face� o carte;
�Cum se face� o revistã. Planul de

studio a-cor-
dã atenþie ºi
laturii prac-
tice, fiind
c o n c e p u t e
ateliere, con-
ferinþe, întâl-
niri cu profe-
sioniºti ai do-
m e n i u l u i ,

practicã în edituri.
Dana Papadima (direc-

toarea editurii Humanitas
Educaþional), Adina Kene-
reº (directoarea editurii
Compania), Bogdan Hrib
(directorul editurii Tritonic),
Radu Paraschivescu (scri-
itor, traducãtor, redactor la
editura Humanitas), Simona
Kessler (directoarea sin-
gurei agentii literare din
România) sunt câþiva din
profesioniºtii domeniului, pe

care am avut ocazia sã îi
cunoaºtem ºi sã îi ascultãm în
cadrul întâlnirilor organizate la cur-
suri. Dupã încheierea studiilor,
absolvenþii pot lucra în edituri, în
redacþiile unor reviste culturale, în
cadrul unor companii sau ONG-uri
care realizeazã portaluri ºi site-uri
web cu conþinut cultural, în alte
instituþii publice sau private care au
activitãþi editoriale. Sperãm cu toþii
ca aceastã prezentare sã îi
convingã pe posibilii masteranzi cã
meritã sã urmeze cursurile acestui
program.

alinascurtu@gmail.com

Ce este ºi la ce foloseºte
masteratul de editare

Pentru anul universitar
2005/2006, înscrierile se fac în
perioada 8-12 septembrie, la
secretariatul Facultãþii de Litere.

de Alina Scurtu
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ªASE ÎNTREBÃRI, 
ªASE RÃSPUNSURI

Interviu cu Mircea Vasilescu

MIHAELA DUCA: Când v-aþi
gândit prima oarã sã înfiinþaþi
acest master ºi de ce?

MIRCEA VASILESCU: Nu mai
þin minte exact care a fost momen-
tul. Mai degrabã am prins ideea �din
zbor�, tot vãzând cãrþi prost fãcute,
neredactate, necorectate cum-
secade, cu coperte urâte. Apoi am
constatat � cu ajutorul Internetului,
desigur � cã astfel de programe de
master existã ºi la alte universitãþi
europene. M-am �inspirat� destul de
mult din programul condus de
Umberto Eco la Universitatea din
Bologna în structura planului de
învãþãmînt, dar a trebuit sã-l
�adaptez� destul de mult posibil-
itãþilor ºi resurselor locale.

Care credeþi cã este utilitatea
acestui master?

Aºa cum este el acum, nu
poate face mai mult decât sã le
ofere studenþilor cunoºtinþele de
bazã din domeniul editorial,
deschizându-le calea cãtre apro-
fundãri ºi specializãri ulterioare. În
ceea ce priveºte �debuºeul�, din
câte ºtiu, pe piaþa muncii e nevoie
de oameni care �ºtiu despre ce e
vorba�. 

Din punct de vedere al coor-
donatorului, care ar fi calitãþile si
punctele slabe ale masterului?

Principala calitate este cã oferã
�câte puþin din toate�: ºi cursuri în
care �se lucreazã pe text�, ºi ceva
marketing & PR, ºi ceva despre

graficã, legislaþie ori hypertext. În
acest fel, studenþii îºi pot face o
imagine de ansamblu asupra mod-
ului în care se lucreazã în editurã.
Principalul defect este absenþa unei
dimensiuni practice mai solide:
stagii de lucru în edituri ori redacþii
(nu mai e loc în program) ºi �simu-
larea� concretã a activitãþilor (ne-ar
trebui computere, un scanner, o
imprimantã etc.). 

Aþi atins tot ce v-aþi propus?
Am sã vã rog sã vã referiþi la cur-
suri, profesori, orar, colaborarea
cu studenþii.

Nu. Iniþial fãcusem un plan pe
trei semestre, cu mai multe ele-
mente practice ºi alte câteva cur-
suri �conexe� (de pildã, manage-

Perioada alocatã iniþierii în tainele lucrului cu cartea la Masteratul de Teoria si
Practica Editãrii, se apropie de final. A fost un an de �ucenicie� care a trecut, du-
pã pãrerea multora dintre noi, prea repede. 

Cu siguranþã, fiecare a pornit pe acest drum purtându-ºi speranþele si aºtep-
tãrile, iar acum se pregãteºte sã încheie aceastã etapã având în minte o imagine
cu mult mai bine conturatã despre ceea ce înseamnã sã îþi încerci norocul în
branºã, de pe o poziþie privilegiatã totuºi, vrem noi sã credem, aceea de special-
ist în domeniu. 

Dar fãrã cei care au fãcut posibilã funcþionarea acestui program de master,
fãrã cel care a avut ideea de a pune bazele unor astfel de studii postuniversitare,
visele noastre nici mãcar nu ar fi avut cum sã ia naºtere. 

Tocmai de aceea, pãrerea domnului profesor Mircea Vasilescu, coordonatorul
programului, care a avut amabilitatea sã ne rãspundã la o serie de întrebãri, acum
când timpul promotiei 2004-2005 este pe cale sã �expire�, este esenþialã pentru
alcãtuirea unui tablou de ansamblu a ceea ce va fi întotdeauna pentru noi o expe-
rienþã interesantã, provocatoare ºi utilã în egalã mãsurã. 



SEDIU

Semn de Carte 4 numãrul 1, mai 2005

mentul unei edituri). S-a aprobat
structura actualã, pe douã
semestre, ºi a trebuit sã �tai�.
Apoi, n-am reuºit instituþion-
alizarea unui parteneriat clar cu
editurile sau cu Asociaþia
Editorilor. 

La unele cursuri a trebuit sã
renunþ pentru cã nu avea cine sã
le �acopere�: în facultate nu sunt
specialiºti în domeniul respectiv,
iar aducerea lor din afarã pune
probleme financiare ºi birocratice.
Programa actualã ar trebui
revãzutã parþial, pentru a evita
unele suprapuneri. 

Sper sã se întâmple cât de
curînd toate acestea, mai ales cã
�procesul Bologna� ne împinge,
vrând-nevrând, spre masterate
de 2 ani� 

În viitoarea structurã pe 2 ani,
pe lângã revizuirile necesare, voi
încerca sã accentuez douã com-
ponente: presa culturalã ºi
editarea electronicã & multime-
dia.

Cum vã imaginaþi la început
cã vor fi studenþii care se vor
înscrie la aceastã formã de
învãþãmânt? Cum au fost ei in
realitate?

Sincer: îmi imaginam cã vor
veni la acest masterat pentru cã
realmente îi intereseazã ºi vor sã
lucreze în branºã. 

Aºa au fost. Se pare cã n-am
imaginaþie�

Ce aºteptaþi de la generaþi-
ile viitoare?

Sã vinã �în numãr cât mai
mare�, sã participe la discuþii, sã
ºtie ce vor; 

2. sã aibã tenacitatea de a-ºi
cãuta de lucru în domeniul edito-
rial, în care este încã mult loc
pentru profesionalizare.

adresã e-mail mihaela duca

� - Poate o sã ajungi portar la
liceul nostru!

- Poate, în viaþã nimic nu-i
imposibil!�

Cam aºa a sunat unul dintre
ultimele dialoguri cu profesoara de
chimie din liceu. În �structura de
adâncime� a mesajului cu tentã
�profeticã� se regãsea dezamã-
girea (transformatã în ironie) a
mentorului care nu reuºeºte sã
influenþeze deciziile elevilor sãi. Cu
toate încercãrile doamnei S. de a
mã convinge de �prestanþa halatu-
lui alb�, preocupãrile mele se
îndreptau spre altã zonã. Nu m-a
pasionat niciodatã chimia. ªi
totuºi... dupã ce am trecut patru ani
prin Facultatea de Istorie � ca sã
ajung la Litere, bineînþeles, iatã cã
am învãþat douã semestre ºi la
Facultatea de Chimie din Panduri.
Vã asigur cã n-am simþit nici un
regret, nici mãcar puþinã nostalgie
dupã orele petrecute în laboratorul
cu miros de acid acetic al liceului
din M.N. 

Fiecare spaþiu are dimensiunile
sale care îl individualizeazã. Eºti
surprins, intrând în holul strâmt al
facultãþii din Panduri, sã observi un
panou plin de anunþuri scrise cu
litere de o ºchiopã: �RESTANÞÃ �
CHIMIE ORGANICÃ, AN II, PROF
..., DATA ...�. Te întrebi dacã or
exista ºi examene la care pro-
moveazã toatã lumea. De fiecare
datã când vãd panoul, mã felicit
pentru cã nu am ales halatul alb. 

Continuându-þi periplul prin
clãdire, vei resimþi cu siguranþã
aerul vetust ºi monoton al sãlilor ºi
laboratoarelor demult nerenovate.

Nota discordantã o reprezintã aripa
dreaptã de la parterul clãdirii în
formã de �U�; contrastul cu atmos-
fera general anacronicã este
izbitor: mobilier proaspãt,
zugrãvealã nouã, aparaturã perfor-
mantã în fiecare salã.  Nici sala 4
nu face excepþie. Fie vorba între
noi, calculatorul nu are instalat un
sistem de operare ºi nici nu e
conectat la Internet, iar televizorul
e aproape inutil; doar radioul reglat
pe Romantic FM ne mai umple tim-
pul dintre cursuri.

Uneori, pe tablã gãsim enunþuri
de genul: �Ei sunt colegi de bancã.�
Vã gândiþi probabil cã-i vorba de
vreun curs de gramaticã aplicatã
pentru fostul, actualul ºi viitorul pri-
mar �care este� al sectorului 5. Nici
pe departe! Sediul din Panduri al
UB a fost destinat înainte de �90
cursurilor de limba românã pentru

Literele ºi Mendeleev!
de Emanuel Alboiu
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strãinii atraºi de mirajul studiilor în
România. Mare parte dintre
aceºtia provin din þãrile arabe, dar
sunt ºi destui chinezi sau coreeni.
Iranienii ºi palestinienii þin sã-ºi
facã simþitã prezenþa prin nivelul
ridicat al zgomotului nesfârºitelor
controverse din holul îngust al
clãdirii. 

Dacã se întâmplã uneori sã fie
liniºte ºi simþi nevoia unei
reculegeri în cele zece minute din-
tre prima ºi ultima orã a unui curs,
poþi medita privind pe fereastrã la
nucul din curtea interioarã, care
îºi dispune în direcþii opuse cele
douã ramuri cândva pline de frun-
ze, astãzi aºteptând zadarnic
curgerea anotimpurilor � cea mai
bunã imagine a efemeritãþii. Sã
zicem însã cã nu eºti deloc un tip
reflexiv, ci mai degrabã preocupat
de probleme concrete, de pildã n-
ai avut timp sã-þi iei prânzul! Orice
variantã ai alege, trebuie sã mergi
cam 7-8 minute pe jos, traversând
cel puþin douã strãzi, pentru a
ajunge la cea mai apropiata pati-
serie. Puþin obositor, dar pentru
confortul digestiv, nu-i aºa, nimic
nu-i prea obositor! 

Nota optimistã din final: am
aflat deunãzi cã ar exista ºi un
xerox în zonã, dar nu vã pot
asigura de acest lucru. Cel mai
bine este sã mai întrebaþi! Sunt
sigur însã cã toate liniile de auto-
buz sau troleibuz dinspre centru
spre Drumul Taberei sau
Ghencea trec pe la Panduri, deci
nu se aºteaptã prea mult prin
staþii.                                            

P.S.  - Ce relaþie existã între
cuvintele din titlu?  

- Sigla T.P.E., în varianta lui
Mendeleev: tabloul periodic  al
elementelor!

ems_alboiu@yahoo.com

GEORGE GANÃ
1. Fireºte cã da.  Lipsei de

cadre calificate. Munca de editare
nu presupune simpla pregãtire a
studenþilor de la Litere, ci ºi o
pregãtire specialã cãreia încearcã
sã-I rãspundã acest masterat care
presupune o pregãtire filologicã
peste care vin cunoºtinþe speciale,
tehnici absolute necesare pentru
munca de editare.

2. Depinde de edituri � dacã
vor sã-ºi sporeascã nivelul tipãrit-
urilor, al ediþiilor publicate, ar putea
profita de pregãtirea care se face la
acest masterat. Competiþia devine
tot mai strânsã, e de presupus cã
vor apela la specialiºti. Pânã acum
s-a lucrat cu redactori împovrizaþi,
la fel cum în presã s-a lucrat cu jur-
naliºti improvizaþi. Foarte multe
dintre ediþiile publicate pânã acum
sunt deficitare sub raportul textului,
informaþiei pe care o conþin. Unele
reviste literare, cum ar fi România
literarã, menþin o cronicã a ediþiilor
pe care ºi masteranzii e bine sã o
urmãreascã.

MIRCEA VASILESCU
1. Dacã privim doar la cele cîte-

va edituri foarte bune, putem
rãmîne cu impresia cã lucrurile
merg bine, mai ales cã domeniul
editorial a fost foarte dinamic în
ultimii ani. De fapt, sistemul în
ansamblu nu are un grad mare de
profesionalizare: meserii precum
redactor de carte ori corector sunt
pe cale de dispariþie, specialiºti în
ediþii critice nu prea mai sunt (sau
nu apar unii noi; altminteri, spe-
cialiºti existã, dar mai toþi sunt din
generaþiile care au 50-60 de ani),
grafica de carte este în suferinþã
chiar ºi la unele edituri importante,
iar de promovare se ocupã eficient
ºi profesionist doar cîteva
(Humanitas, Polirom, comunica-
re.ro, Editura Trei�).

Sunt mai multe cauze. În primul
rând, faptul cã, imediat dupã 1990,
domeniul editorial a fost o afacere
atractivã ºi relativ uºor de pus pe
picioare, astfel încât au intrat în
branºã mulþi oameni nepregãtiþi
profesional. Apoi, n-au existat,
pentru formarea profesioniºtilor,
ºcoli sau instituþii specializate. În al
treilea rând, editorii au reuºit cu
mare greutate ºi întârziere sã se
asocieze pentru a-ºi apãra intere-
sele, dar nu au reuºit nici acum sã-

Profesorii luaþi 
la întrebãri

O anchetã de Mihaela Drãghici

Am adresat mai multor profesori care predau la master douã
întrebãri care veneau apropae de la sine la încheierea studiilor:
1.Credeþi cã domeniul editorial din Romania se confruntã cu
o lipsã  de specialiºti (având in vedere faptul cã acest mas-
terat a fost înfiinþat în urmã cu doar doi ani)? Dacã da, cãrui
fapt se datoreazã acest fenomen?
2. Pe baza evoluþiei masteranzilor, în ce mãsurã credeþi cã au
vreo ºansã în domeniul editorial, adicã în câmpul strict prac-
tic?
Ce au rãspuns profesorii, puteþi citii mai jos:
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ºi fixeze niºte standarde profesion-
ale. Un masterat de �Teoria ºi prac-
tica editãrii� poate fi util, desigur,
dar e foarte puþin pentru �economia
ansamblului�: nu poate face mai
mult decât sã ofere, unui numãr
limitat de cursanþi, cunoºtinþele de
bazã necesare în profesie. 

2. Masteranzii de anul acesta
sunt mai buni decît cei de anul tre-
cut. Cei de anul trecut ºi-au gãsit
de lucru aproape toþi în domeniul
editorial. Cu siguranþã au contat în
gãsirea unei slujbe �de profil� ºi
cele învãþate la master. Ce pot sã
spun este cã e de lucru prin edituri:
unele cautã sã angajeze tineri care
ºtiu deja despre ce e vorba, altele
se extind, altele îºi schimbã per-
sonalul angajat la început �pe apu-
cate� ºi care nu mai face faþã cer-
inþelor. 

Din 2007 se aºteaptã apariþia
pe piaþã a unor mari edituri
europene, care vor impune ºi în
România standardele ºi modul lor
de lucru. În plus, numeroase insti-
tuþii publice ºi firme private, din
necesitatea de a se adapta norme-
lor europene, vor produce reviste,
buletine, broºuri, cataloage de
prezentare etc. 

Sper sã-ºi dea seama destul
de repede cã asemenea produse
nu trebuie lãsate pe mîna lui �Gigi
de la marketing� sau a lui �Lili de la
Resurse umane�, ci trebuie real-
izate de oameni care ºtiu sã
lucreze cu textele ºi imaginile. Aºa
încît ºansele depind doar de mas-
teranzi, de tenacitatea cu care vor
încerca sã caute de lucru pe la edi-
turi, prin redacþii, la firme, instituþii
etc.

MIRCEA ANGHELESCU
1. Dupã pãrerea mea este evi-

dent vorba de o lipsã de specialiºti
în domeniu datoratã în general tre-
cerii de la o forma de editare la
alta, modernã din mai multe puncte
de vedere: nu numai din cauza
apariþiei suportului electronic ºi
tehnicilor de editare respective, ci

ºi pentru ca modalitãþile de difuzare
s-au schimbat, publicul însuºi ºi
cerinþele lui sunt altele azi. Pentru a
rãspunde acestor noi condiþii sau a
încerca sã o facã s-a înfiinþat ºi
acest masterat, dar o facem oare-
cum empiric: noi nu avem mijloace
sã anchetãm �piaþa�, ca sã ºtim ce
este necesar cu adevãrat, încer-
cãm doar un rãspuns din mers.
Rolul masteranzilor este de aceea
ºi mai important, ei trebuie sã ºi
participe la aceastã acþiune, sem-
nalând ºi ceea ce li se pare cã tre-
buie schimbat sau modificat.

2. ªansa pe care o au absol-
venþii acestei forme de specializare
este în orice caz mai bunã decât a
unui simplu licenþiat în Litere, dar
ea se constituie mai ales din activi-
tatea lor practicã la acest masterat,
din frecvenþa lor ºi din participarea
lor la formele practice propuse,
multe-puþine câte sunt. Or, nu mi
se pare cã rãspunsul dumneavoas-
trã este excesiv de încurajator din
acest punct de vedere.

PAUL CORNEA
Pânã acum pregãtirea redacto-

rilor pentru sectorul editorial a fost
efectuatã în facultãþile de filologie.
Datoritã spectrului larg al disci-
plinelor predate si caracterului lor
flexobil, cunoºtinþele cãpãtate
puteau servi onorabil nevoilor obiº-
nuite, urmând ca aprofundarea
specializãrii sã se realizeze la locul
de muncã. Sistemul a funcþionat în
general satisfãcãtor. 

Nu cred cã problema centralã a
editurilor e azi lipsa de specialiºti.
Ceea ce nu înseamnã cã amelio-
rarea pregãtirii prin absolvirea unui
masterat nu e un lucru bun. 

În societatea de competenþe pe
care vrem sã o construim, orice
diplomã suplimentarã, ca atestat al
unei instruiri superioare, constituie
un avantaj în bãtãlia pentru a
obþine o slujbã ºi a accede mai
repede la o promovare.

mihaeladraghici1@yahoo.com

Când mi s-a cerut sã
realizez un interviu
cu unul dintre profe-
sorii noºtri gândul
mi-a zburat imediat,
fãrã nici-o ezitare la
doamna  Ioana
Pârvulescu, unul dintre
motive fiind ºi faptul cã
unii dintre noi o cunosc
încã din anul doi de fa-
cultate. Alt motiv, prob-
abil, cel mai important
este cã între studenþi ºi
doamna Pârvulescu a
existat întotdeauna o
bunã comunicare.
(Mihaela Drãghici)

MIHAELA DRÃGHICI: Unii din-
tre masteranzii de la Teoria ºi
practica editãrii au urmat mai
multe cursuri opþionale ale
dumneavoastrã, începând cu
cel de �Culturã ºi civilizaþie
interbelicã�, aºa cã pentru noi
aþi reprezentat un element de
familiaritate ºi confort, cursul
dumneavoastrã fiind unul dintre
cele mai apreciate. Pentru dum-
neavoastrã cum a fost sã vã
revedeþi câþiva dintre vechii stu-
denþi?

IOANA PÂRVULESCU: �Fu
bine�, vorba lui Maiorescu, pe care
o spunea dupã câte o cãlãtorie
reuºitã în strãinãtate, cu prieteni
buni alãturi. Cred cã ºi acest curs
a fost un fel de iniþiere într-un teri-
toriu strãin, editarea de carte, alã-
turi de câþiva vechi cunoscuþi sau
prieteni. Îmi face întotdeauna
plãcere sã regãsesc vechi stu-
denþi de la un an la altul, sã observ
cum ºi cât s-au schimbat (chiar
înfãþiºarea se schimbã, la vârsta
asta ºi anume întotdeauna în
bine) ºi mai ales cum au evoluat,
cum din simpli auditori devin tot
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mai mult adevãraþi parteneri de dis-
cuãie. Mã  bucurã acest feed-back
din partea voastrã pentru cã ºi pro-
fesorii au de dat, la fiecare final de
curs, un fel de examen, chiar dacã
el e cu totul altul ºi cu totul altfel
decât cel al studenþilor sãi. 

Cum vedeþi dumneavoastrã
utilitatea acestui masterat, in
condiþiile în care domeniul edito-
rial se confruntã cu o lipsa de
specialiºti?

Mi s-a pãrut ciudat, pânã acum,
cã o facultate de filologie sau �de
litere� te pregãteºte pentru orice,
mai puþin pentru carte, în sensul cel
mai strict ºi mai specializat al
cuvântului. De aceea ideea acestui
masterat, care a fost a lui Mircea
Vasilescu, e mai mult decât bin-
evenitã, implicã o pregãtire sine
qua non pentru un absolvent de
Litere. Dacã aº fi studentã, sigur m-
aº înscrie la aceste cursuri. Ele
folosesc oricui, nu e nevoie sã te
angajezi la o editurã ca sã aplici
ceea ce înveþi aici, ajunge sã scrii o
carte ºi sã vrei sã þi-o corectezi, sã
doreºti sã iei � iatã � un interviu, sã
colaborezi la o revistã. Cât despre
lipsa de specialiºti, din pãcate ne
confruntãm cu toþii cu ea, în
prezent: din cauza asta apar cãrþi
pline de greºeli grave la toate
nivelurile, de lipsuri incredibile, de
stângãcii ridicole, din cauza asta
multe reviste sunt fãcute diletant,
din cauza asta nu mai avem ediþii
critice, instrumente de lucru filolog-
ic ºi câte altele.

Ce calitãþi trebuie sã aibã un
viitor editor?

Ei bine, cred cã aceastã întrebare
atinge miezul problemei ºi iau

cuvântul editor în sensul cel mai
larg al cuvântului, adicã de om care
lucreazã la cãrþi într-o editurã.
Poate îþi aminteºti cã am invitat trei
editori la cursurile mele ºi din ceea
ce spuneau ei, precum ºi din expe-
rienþa mea, rezultã cã obligatorii
sunt douã mari calitãþi: dragostea
de carte ºi spiritul de sacrificiu. Un
editor (fie el corector, redactor,

tehnoredactor sau director) nu tre-
buie sã aºtepte aplauze ºi poze
color pe perete pentru cã-ºi pierde
timpul, energia, îºi �mãnâncã nervii�
îi cresc dioptriiile pentru cartea pe
care o face sã iasã în lume frumos
ºi fãrã cusur. Îþi mai trebuie rãb-
dare, un anume talent (simþul limbii,
în primul rând), ochi buni, atenþie.
Toate astea sunt educabile ºi îþi cer
un anume antrenament ºi destulã
experienþã. Cu timpul creºte, sã
spunem, simþul limbii, dar se întâm-
plã sã scadã rãbdarea. Oricum,
puþini cititori îºi pot închipui ce difer-
enþe sunt între aspectul unei cãrþi
care intrã într-o editurã ºi aspectul
ei când iese. Uneori e aproape ca
atunci când te duci la coafor, sã
spunem, sau la un stilist de modã.
O carte gata, oricât de proastã ar fi,
dobândeºte mãcar valoarea muncii
editoriale investite în ea. 

Îmi amintesc cã, la sfârºitul
cursului dumneavoastrã, aþi

spus cã sunteþi mulþumitã de noi,
cã am fãcut progrese; credeþi cã
dispun masteranzii de anul aces-
ta de abilitãþile necesare unei
astfel de munci?

Da, aþi fost o serie receptivã ºi
�motivatã�. Cred cã oricine e dis-
pus, cum spuneam, la un anume
sacrificiu are ºanse în aceastã
muncã. Unul din colegii voºtri, audi-
tor extern, ca sã spun aºa, Cãtãlin
Constantin, lucreazã deja într-o edi-
turã ºi, de curând mi-a spus cã au
apãrut primele douã cãrþi de care s-
a ocupat. E o bucurie totuºi, sã vezi
cã ai contribuit la apariþia unei cãrþi
ºi cã datoritã þie, eventual, câteva
pericole (ºi cartea trece prin diverse
primejdii, asta editorii o ºtiu bine) au
fost înlãturate. 

Ce ar trebui sã facem noi ca
absolvenþi ai acestui masterat.
Credeþi cã editurile vor fi dispuse
sã colaboreze cu noi?

Existã o mare lipsã de redactori
pe piaþa editorialã. Adesea sunt
înlocuiþi cu oameni care n-au habar
ce înseamnã cartea. Multe edituri
lucreazã ºi cu colaboratori externi,
aºadar nu e obligatoriu sã fii anga-
jat ferm ca sã beneficiezi de
foloasele acestui masterat, poþi
face asta ca a doua opþiune. Cred
cã un absolvent al unui asemenea
masterat, care include o pregãtire
diversificatã ºi specializatã în
acelaºi timp, are ºanse maxime la
un concurs pentru obþinerea unui
post într-o editurã sau la o revistã.
Eu una vã þin pumnii ºi aºtept sã
vãd cum aplicaþi mãcar o parte din
ceea ce aþi învãþat aici.

mihaeladraghici1@yahoo.com

�Dragostea de carte ºi spiritul de 
sacrificiu � calitãþi necesare unui editor�

Interviu cu Ioana Pârvulescu

�puþini cititori îºi pot închipui
ce diferenþe sunt între aspectul
unei cãrþi care intrã într-o edi-
turã ºi aspectul ei când iese...�
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MIHAELA DRÃGHICI
1. Motivul pentru care am ales
acest masterat este cã îmi doream
ceva mai practic, ceva care sã-mi
dea senzaþia cã ºtiu sã fac un lucru
concret, pentru cã Facultatea de
Litere te lasã cu un sentiment ciu-
dat, de genul �ce ºtiu eu sã fac ºi nu
ºtiu ceilalþi?�. 
ªi cum rãmâneam tot în domeniul
cultural, totul mi s-a pãrut mai mult
decât potrivit.
2. Cred cã noi toþi sperãm cel puþin
cã ne va folosi. Într-o bunã mãsurã
acest lucru depinde de noi, cât de
în serios vom lua acest lucru, cât
de profesional ne vom purta, dar o
mare contribuþie vor avea ºi edi-
turile care poate vor decide cã e
timpul sã foloseascã ºi specialiºti.

MONICA TUDORA
1. Am ales masteratul de Teoria ºi
practica editãrii din cadrul Facultãþii
de Litere pentru cã îmi doream sã
capãt o formaþie mai precisã, mai
specializatã, în domeniul editorial.
Am considerat cã a fi absolvent de
Litere ºi a avea pretenþia sã lucrezi
în editare nu e tocmai suficient.
Cãrþile sunt oricum greu de cunos-
cut, iar ca sã le �faci� (adicã real-

izezi / concepi / publici), efectiv,
cred cã trebuie sã fii �in medias
res�.
2. Oricum nu regret nici o clipã cã
urmez cursurile acestui masterat,
sunt încântatã de majoritatea cur-
surilor ºi profesorilor ºi de tot ceea
ce se întâmplã aici. Dacã va fi un
sprijin concret pentru viitoarea mea
carierã, asta rãmâne de vãzut.

ELENA OSMIHOVSCHI
1. De ce am decis sã aleg acest
masterat? Pentru cã ador
cãrþile...mi se pare cã lumea lor
este fascinantã. Mi-ar plãcea mult
sã lucrez într-o editurã...acolo unde
se nasc, de fapt, cãrþile. În plus, în
afarã de literaturã ºi limbi
strãine...un pic de comunicare...
alte talente nu am. Aºa cã trebuie
sã le cultiv pe astea cât pot de mult.

2. În ceea ce priveºte perspec-
tivele...din pãcate entuziasmul m-a
cam pãrãsit pentru cã ele sunt
destul de puþine. Angajarea într-o
editurã este un proces destul de
dificil. În general, �grupul editorilor�
este un cerc închis în care se
pãtrunde destul de greu. Sper ca
totuºi sã îmi pot folosi la un moment

Ce cred studenþii
O anchetã de Georgiana Leancã

La aproape doi ani de la înfiinþare, ne-am propus
sã aruncãm o privire de ansamblu asupra a ceea
ce a însemnat experienþa acestui masterat pentru
cele douã serii de studenþi. La ancheta noastrã au
rãspuns atât absolvenþi ai promoþiei 2003-2004
(Elena Osmihovschi, Georgiana Stan, Andreea
Ranja), cât ºi actuali cursanþi, din anul universitar
2004-2005 (Mihaela Drãghici, Monica Tudora, Iulia
Vilãu, Alina Scurtu, Elena Anca Muºat, Allen
Nedelcu, Emanuel Alboiu, Ramona Ivãnuþã,
Andreea Dumitru). Cele douã întrebãri adresate
studenþilor au fost:
De ce aþi ales sã urmaþi masteratul de Teoria ºi
Practica Editãrii ?
Ce perspective credeþi cã vã oferã acest maste-
rat?

�Angajarea într-o editurã este un proces
destul de dificil. În general, <<grupul edito-
rilor>> este un cerc închis în care se
pãtrunde destul de greu. �

ELENA OSMINOVSCHI
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dat diploma aºa cum am sperat,
lucrând în acel loc în care apar
cãrþile, contactând ºi contractând
autori, verificând texte ºamd.
Momentan sunt profesor ºi, în
acelaºi timp, referent pe probleme
de comunicare ºi PR la o ºcoalã
postuniversitarã din Bucureºti.
Cunoºtinþele acumulate la masterat
mã ajutã...mã ajutã chiar mult une-
ori...chiar dacã nu le folosesc în
scopul pe care îl urmãream acum
un an. Aºa cã nu mã voi declara
niciodatã dezamãgitã de faptul cã
am urmat acest curs. În plus, am
întâlnit niºte colegi minunaþi...ºi
niºte profesori extraordinari
(deschiºi, moderni...nu toþi, nor-
mal), aºa cum nu prea am avut
parte în facultate.

IULIA VILÃU
1. Mi-am propus sã urmez un mas-
terat pentru a obþine o specializare
dupã formarea mai generalã pe
care mi-au oferit-o cei patru ani de
facultate. De asemenea, doream sã
urmez un masterat practic ºi apli-
cat, ceea ce îmi ºi oferã programul
de Teoria ºi practica editãrii.
2. Ajutã în primul rând la formarea
spiritului critic, în general, în privinþa

cãrþilor. Cursurile masteratului mi-
au dezvoltat abilitatea de a privi
cartea cu ochi de profesionist. Pot

aprecia acum o carte ºi din punctul
de vedere al editãrii ei. În al doilea
rând, masteratul chiar iniþiazã în
domeniul editãrii, care este destul
de specializat ºi care nu se învaþã
ca atare în nici o facultate, ci se
�furã� direct în editurã.

GEORGIANA STAN
1, 2. Ca absolventã de Filologie,
Bibliologie ºi ªtiinta Informãrii, mas-
terul de Teoria si practica editarii
oarecum o continuare a ceea ce
incepusem, dar cu o perspectiva
mai larga. Avand in vedere ca a fost
primul an cel in care eu am invatat,
nu toate disciplinele fusesera
adaptate la ceea ce ar fi presupus
macar in linii largi acest master, cel
putin deducand din titulatura, insa e
cert ca informatiile transmise au
fost de real folos. Din pacate au lip-
sit aplicatiile practice, durata mi s-a
parut prea scurta, frecventa destul
de redusa la cursanti, mai ales din
cauza faptului ca majoritatea
lucram si unele cursuri fusesera
puse de la 12 sau 14. 
Sincer pentru mine a fost o experi-
enta profitabila si as recomanda
acest master si altora, e lejer, iti da
posibilitatea sa ai un suport pentru
actiunile urmatoare, insa nu consid-
er ca te pregateste pentru a lucra
intr-o editura, doar ti se prezinta
succint si teoretic care ar fi atributi-

ile unui om de litere, de carte de
fapt, nu neaparat focalizat pe un
anumit canal.

ELENA ANCA MUªAT
1. Am vrut sã fac acest masterat în
primul rând din curiozitate ºi apoi
pentru cã doream sã mã special-
izez (nu ºtiu dacã este cel mai bun
cuvânt) ºi într-un alt domeniu. 
2. Rãspunsul la a doua întrebare:
masteratul doar îþi deschide alte
perspective. Ceea ce trebuie sã faci
mai departe este sã te strãduieºti
sã îþi completezi cunoºtinþele dacã
vrei sã devii profesionist în acel
domeniu.

RAMONA IVÃNUÞÃ
1. Am aflat despre masteratul de
Teoria ºi practica editãrii din revista
Dilema (actuala Dilema veche) ºi
cum cãrþile m-au fascinat dintot-
deauna, m-am gândit cã ar fi intere-
sant de aflat cum �se face� o carte.
În plus, am sperat (dat fiind numele
masteratului ºi faptul cã era cumva
garantat de Dilema) sã învãþ lucruri
practice legate de domeniul editori-
al.
2. Cred cã a fost o experienþã
interesantã; am învãþat destul de
multe lucruri noi ºi, dupã cum sper-
am, multe dintre ele practice. Nu
ºtiu cât de multe ºanse de angajare
în edituri avem dupã terminarea
masteratului, dar sunt convinsã cã
el ne-a oferit cel puþin o viziune
nouã asupra lumii cãrþii.

�Masteratul doar îþi deschide alte perspective.
Ceea ce trebuie sã faci mai departe este sã te
strãduieºti sã îþi completezi cunoºtinþele dacã
vrei sã devii profesionist în acel domeniu.�

ELENA ANCA MUªAT



ALLEN NEDELCU
1. Am mai auzit întrebare asta ºi la
începutul masteratului, când mi-a
fost adresatã de cãtre comisia de
admitere. Aºadar pentru mine nu
este chiar un lucru nou sã rãspund
acum, chiar mã face sã mã gândesc
la ce am spus atunci profesorilor.
Activitatea de editare a unui produs
de comunicare, oricare ar fi el, are o
importanþã majorã în toate domeni-
ile de activitate profesionalã. Pe
mine mã intereseazã sã cunosc în
detaliu �bucãtãria� din spatele creãrii
produselor editoriale. Profesionistul
care sã execute aceste lucruri este
foarte cãutat pe piaþa muncii din
România în zona în care vreau eu
sã activez. Iar profesorii de la acest
masterat sunt cunoscuþi ºi respectaþi
în spaþiul cultural de la noi, fiind per-
soane de la care ai ce învãþa.
2. Masteratul de Teoria ºi practica
editãrii mi-a confirmat o parte din
aºteptãri, însã mi-a arãtat cã dome-
niul editorial este mai dificil ºi mai
plin de provocãri decât anticipasem.
În primul rând pentru cã în aceastã
meserie nu existã moment în care
sã poþi afirma: �Gata, am învãþat tot
ce era învãþat!�. Apoi, dinamica
pieþei nu lasã loc de timpi morþi ºi
acest lucru l-am aflat de la masterat,
însã lucrul bun este cã nici nu ai
când sã te plictiseºti.

ALINA SCURTU
1. Am ales sã urmez cursurile aces-
tui program de masterat pur ºi sim-
plu din pasiune pentru cãrþi. ªi mai
ales pentru cã mi-am dorit sã lucrez
într-o �fabricã� de cãrþi, sã particip la
�crearea� lor ºi, dupã ceva expe-
rienþã acumulatã, chiar sã iau decizii
în ceea ce priveºte �naºterea� lor.
2. Pentru cei care ºi-au propus sã
lucreze în domeniul editorial, per-
spectivele pe care le oferã acest
masterat sunt mai mult decât îmbu-
curãtoare. Oamenii pe care îi
cunoºti la cursuri ºi mai ales practi-

ca de specialitate din edituri îþi oferã
o imagine foarte clarã asupra a ceea
ce este de fapt acest domeniu,
imagine pe care, cred eu, nu þi-o poþi
forma ca simplu student la Litere.

ANDREEA DUMITRU
1,2. Am dat aici pentru cã vreau sã
lucrez în domeniul editorial. Ca per-
spective, depinde de fiecare. În prin-
cipiu, bune.

EMANUEL ALBOIU
1. Îmi amintesc de vara lui 2003
când trimiteam cu perseverenþã CV-
uri la diferite edituri în speranþa cã
voi fi chemat mãcar la un interviu.
Tot în învãþãmânt însã am reuºit sã-
mi gãsesc ceva de lucru! Campania
�Un CV pentru fiecare� a avut totuºi
un minim succes, o colaborare de
câteva luni cu o editurã minusculã.
Am ales acest masterat în speranþa
cã mi se va contura o imagine mai
clarã asupra domeniului editãrii de
carte ºi nu numai. 
2. Vreau sã cred cã experienþa de
acum doi ani nu se va repeta ºi în
aceastã varã. Aviz editorilor! 

ANDREEA RANJA
1. Lucrez la o revistã ºi m-am gândit
cã acest masterat îmi va fi folositor
în munca mea de la editurã.
Cunoºteam o parte din activitatea
practicã, ceea ce a fost un avantaj
pentru mine ºi o aprofundare pe

parte teoreticã mi-ar fi completat
bagajul de cunoºtinþe pe parte de
editare. Din pãcate fiind prima pro-
moþie a acestui masterat nu cred cã
am obþinut tot ce înseamnã teorie ºi
practicã în domeniul editorial. A fost
un an de încercãri cred, pentru cã au
lipsit multe elemente practice din
acest masterat. Ar fi trebuit sã se
desfãºoare pe 3 semestre, unul din
el cu foarte multã practicã ºi de fapt
acesta a durat doar 2 semestre ºi
practicã deloc. Recunosc cã au fost
materii utile care mi-au fãcut plãcere
dar care nu au fost expuse prea bine
sau au fost prea generalizate, teo-
retice...Au fost ºi materii care din
punctul meu de vedere nu prea le-
am considerat utile în cadrul acestui
masterat.
2. Perspective? Pãi nu prea sunt....
Am avut colege care au încercat sã
se angajeze în edituri dar acestea
au fost destul de reticente la
cereri.... 
Poate nu a fost momentul oportun.
Nu ºtiu. Dar poate promoþiile urmã-
toare vor gãsi o modalitate de a
coopera nu numai cu edituri dar ºi
cu reviste sau alte instituþii apropiate
domeniului editorial. Acest tip de
masterat cred cã îºi va gãsi un loc în
programa universitarã dar poate
modificat ºi structurat pe o bazã mai
practicã.

leancageorgiana@yahoo.com
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Ce înseamna o cariera de suc-
ces? Pentru mine a avea o carierã
de succes este o aspiraþie greu de
împlinit în viaþã, dar nu chiar o
utopie. De ce greu de împlinit?
Pentru ca este important ca sã îþi
placã ceea ce faci , sã ai satisfacþia
cã munca ta este apreciatã de
ceilalþi, dar sã îþi aducã ºi împliniri în
plan financiar. Nu vorbesc despre
câºtiguri spectaculoase, dar veni-
turi în aºa fel încât sã poþi duce o
viaþã decentã. Eu consider cã nu le
poþi avea pe amândouã în ziua de
azi. Ori ai un serviciu care îþi oferã
satisfacþii pe plan profesional, dar
care nu-þi aduce satisfacþii pe plan
financiar, ori invers. Foarte rare
sunt cazurile în care poþi �îmbina
utilul cu plãcutul�. In experienþa
mea de viaþã profesionalã (aproape
4 ani), eu nu am întâlnit cazul feric-
it în care o persoanã face ceea ce
ºtie mai bine ºi este mulþumit ºi pe
plan financiar. 

In al doilea rând, aº dori sã dau
o definiþie succintã a masteratului.
Colegii mei care s-au ocupat în
detaliu de acest subiect mã pot
completa sau chiar corecta. Dupã
pãrerea mea, masteratul ne prop-
une o îmbogãþire a cunoºtinþelor din
facultate, cu singura deosebire cã
este canalizat în direcþia unei sin-
gure specializãri. In cazul de faþã,
masteratul Teoria si practica editãrii
oferã ocazia iniþierii în cu totul alt
domeniu decât cel pentru care am
fost pregãtitã la Facultatea de
Litere. Este un prag catre
cunoaºterea unui alt tip de activi-
tate, ºi anume cea practicatã într-o
editurã (de la diviziunea muncii �
între redactor, tehnoredactor, per-
soana care se ocupa de copyright;
alegerea titlurilor pentru diferite
tipuri de colecþii, modelul de cop-
ertã, etc.). Eu aºa privesc masterat-
ul � o punte de lansare, chiar un
avantaj.

În momentul în care m-am
hotãrât sã susþin examenul la mas-
teratul Teoria ºi practica editãrii
situaþia mea profesionalã era urmã-
toarea. Lucram de trei ani la un
institut de proiectare ca traducãtor,
nu câºtigam extrem de bine, singu-
ra mulþumire era aceea cã, spre
deosebire de alþi colegi ai mei,
avusesem ocazia sã capãt expe-
rienþa profesionalã, deºi eram stu-
dentã; reuºisem sã îmi iau diploma
de absolvire a Facultãþii de Litere.
În acel moment, mi-am pus între-
barea: �Anca, oare nu trebuie sã
poþi face ºi altceva în afarã de tra-
duceri? Nu o sã poþi îmbãtrâni ca
traducatoare��. Atunci am luat
decizia sã urmez cursurile acestui
masterat sperând ca, într-o zi nu

prea îndepãrtatã, mi se va oferi
ºansa sã lucrez într-o editurã ºi
este important sã ai macar baza.
Cred cã, în ciuda faptului cã astãzi
lumea cãrþilor este destul de com-
plicatã, se poate face o carierã de
succes (cu satisfacþii în ambele
direcþii menþionate mai sus). 

Unii pot sã mã contrazicã ºi sã
spunã cã fãrã experienþa ºi fãrã
�relaþii sus-puse� nu se poate face
nimic în viaþã. Însã eu îi contrazic la
rândul meu ºi afirm cu toatã convin-
gerea cã, aºa cum s-au gãsit
oameni sã ne ajute în timpul anului
sã putem urmãri munca într-o edi-
turã, tot ei pot fi aceiea care ne
deschid o uºã ºi ne ofera un ade-
varat sprijin pe plan profesional

Aºa cã, oameni buni, nu vã
bazaþi pe pretenþia altora de expe-
rienþã ºi pe relaþiile bine plasate
pentru cã ele nu sunt totul.
Important este sã iþi placã ceea ce
faci; sã nu regreþi nimic ºi sã încer-
ci sã devii din ce în ce mai bun ºi
competent.

elena_anca@hotmail.com

MASTERATUL � UN ATU PENTRU
O CARIERÃ DE SUCCES?

de Anca Muºat

CARIERÃ

Semn de Carte 11 numãrul 1, mai 2005



Semn de Carte 12 numãrul 1, mai 2005

Noi suntem 13, ele sunt 3000,
�editurile. Însã, puþine dintre ele
sunt vizibile pe piaþã ºi publicã un
numãr considerbil de titluri.

Eu unde mã angajez?� E
întrebarea pe care ne-o punem cu
toþii de când am intrat la facultate,
dar acum contextul este altul. Vom
fi absolvenþi de masterat, deci vom
avea o specializare în domeniul
editorial. Ca în orice domeniu edito-
rial ºi cultural, piaþa locurilor de
muncã în edituri este micã ºi
închisã. Atunci când apare un post
disponibil selecþia se face dintre �ai
lor�, dintre cei care fac parte din
breaslã ºi cu care au mai colaborat.
Foarte rar o editurã angajeazã un
începãtor, pe care sa-l formeze.

Iniþial am vrut sa scriu un articol
despre oportunitãþile angajare la
editurile din România. Am solicitat
ca în cay cã nu existã posturi
disponibile, sã se indice doar criteri-
ile pe baza cãrora se fac angajãri în
edituri. Am trimis peste 15 mail-uri,
am primit doar douã raspunsuri. Din
puþinele rãspunsuri primite, pe mail
sau pe alte cãi, am încropit totuºi o
fiºã a postului de redactor:

-studii superioare, de preferat
absolvent de filologie sau al unei
facultãþi socio-umane;

-preferabil experienþã în dome-
niul editorial;

-cunoaºterea codului literar ºi a
codului tipografic;

-cunoaºterea tehnicilor de
redactare;

-cunoaºterea foarte bunã a lim-
bii române, cunoaºterea diferitelor
register;

-cunoaºterea domeniului cãruia
îi aparþin cãrþile; 

-cunoaºterea foarte bunã a cel
puþin unei limbi de circulaþie inter-
naþionalã;

-abilitate în traducere;
La acestea s-ar mai adãuga ºi

alte criterii mai generale: seriozi-
tate, forþã de muncã, spirit de iniaþi-
tivã ºi adaptabilitate, capacitate de
a lucra în echipã. De la doamna
Adina Kenereº am aflat cã la editu-
ra Compania existã disponibilitate
de colaborare externã, pentru
redactare. Cunoºtinþele potenþialilor
coboratori, traducãtori sau redactori
se verificã printr-un test.

Recrutarea în cazul editurilor nu
se face dupã modelul obiºnuit de
majoritatea firmelor, �nu se
împiedicã de formalismele evocate
pompos în articolele despre intervi-
urile de angajare� (Adina Kenereº).
Doamna Dana Papadima, director

de editurã,  invitatã în 6 aprilie în
cadrul cursului domnului Mircea
Vasilescu ne-a explicat cum se fac
recrutãrile la Humanitas
Educaþional. Încearcã mai întâi sa
gãseascã persoane prin recoman-
dare, cu experienþã în domeniu.
Atenþie, dacã însã dã un anunþ pen-
tru postul respective, nu acceptã
CV-urile în limba englezã.
Candidatul ideal, dupã pãrerea
doamnei Papadima, nu trebuie sã
aibã studii neapãrat în domeniul
respective. Nu conteazã atât com-
petenþele profesionale, cât, mai
ales, impresia pe care o produce,
motivaþia, dorinþa de implicare ºi de
a învãþa. 

Salariile sunt mici în edituri. Ce-
i drept, ceva mai mari decât în
învãþãmânt� Atunci de ce sã te
angajazi într-o editurã? Se pare cã
ceea ce atrage cel mai mult este
mediul intelectual ºi posibilitatea de
a lucra acasã uneori. Când ne-a
vizitat în semestrul I, în cadrul cur-
sului doamnei Ioana Pârvulescu,
Radu Paraschivescu ne-a explicat
ce extraordinar este sã fii redactor,
o meserie în care �citeºti cãrþi ºi mai
eºti ºi plãtit pentru asta�.

iulia_vialu@yahoo.com

Eu unde mã angajez?
de Iulia Vilãu

REDACTOR ARTICOLE INTERNET
Avem nevoie de o persoanã cu cunoºtinþe avansate de limba
engleza, care sa furnizeze conþinut de calitate site-urilor rea-
lizate de firma noastra. Continutul articolelor poate fi luat de
pe alte site-uri, însã trebuie rescris cu cuvintele dvs. pentru a
evita acuzaþiile de plagiaturã. Cerinþe:      
- fluenþã în limba englezã (scris);
- abilitãþi în folosirea motoarelor de cãutare (Google, Altavista
etc.);
- rapiditate în rescrierea articolelor.

Institutul Cultural Roman scoate la con-
curs un post de director de editurã.
Cerinþele minime sunt: studii superioare
de specialitate, vechime minimã 3 ani,
buna cunoaºtere a 2 limbi strãine.

REDACTOR CARTE ªCOLARA ªI DE COPII ARAMIS PRINT
Candidatul ideal: 
minim doi ani experienþã în învãþãmânt, minimã experienþã ca redactor de carte, dinamic, cu spirit de initiaþivã,
disciplinat, deschis cãtre oameni si lucrul in echipã, ordonat ºi riguros, dar ºi inventiv ºi îndrãznet. De preferat
nefumãtor, fãrã ca asta sa fie o condiþie de bazã.
Responsabilitãþi / Beneficii: 
analiza manuscriselor primite de la autori, din punctul de vedere al corectitudinii (de exprimare, al corectitudinii
ºtiinþifice etc), al importanþei informaþiei conþinute; pãstrarea unei legãturi permanente cu autorul unei lucrãri,
pentru a înlãtura toate problemele legate de corectitudinea conþinutului; urmãrirea ºi administrarea lucrãrii pe
fluxul editorial: culegere, redactare, ilustrare, tehnoredactare; persoana de legatura între cei implicaþi in
editarea unei lucrãri: culegãtor, corector, tehnoredactor, ilustrator. Se oferã un spaþiu de muncã modern, cu o
echipã tânãrã si dinamicã, program flexibil. Se oferã salarii atrãgãtoare si motivante ºi, în acelaºi timp, stimu-
lente financiare pentru angajaþii merituoºi.

REDACTOR INTERNET
Concepþia si dezvoltarea unui site web de ºtiri
Supervizarea redacþionala a ºtirilor publicate pe Internet
Monitorizarea discuþiilor de pe forum
Redactarea si distribuirea unui newsletter
Cerinþe: 
- experientã în redactarea ºtirilor
- cunoastere foarte bunã a limbii romane si bunã a limbii engleze
- cunoasterea particularitãþilor lucrului pe Internet
- experienþã în folosirea computerului ºi a Internetului ca mediu de lucru
Experienþa în domeniu este un plus, ca ºi eventualele cunoºtinþe de HTML sau graficã de web.
redactor articole Internet
Avem nevoie de o persoanã cu cunoºtinþe avansate de limba englezã, care sã furnizeze conþinut de calitate
site-urilor realizate de firma noastrã. Conþinutul articolelor poate fi luat de pe alte site-uri, însã trebuie rescris
cu cuvintele dvs pentru a evita acuzaþiile de plagiaturã.
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Gândit cu o structurã de 3
semestre, dintre care unul de prac-
ticã în cadrul unei edituri, masterat-
ul de TPE a trebuit sã-ºi reducã
proporþiile, pentru a se încadra în
canoanele organizatorice ale uni-
versitãþii. Prin urmare, semestrul de
practicã a cãzut la montaj. În
schimb, drept premiu de consolare,
ni s-a promis cã se vor face demer-
surile necesare ca studenþii care
doresc ºi reuºesc, prin fenomene
oculte de lungire a zilei/dilatare a
timpului, sã
gãseascã ºi
timpul nece-
sar, sã vadã
pe viu activi-
tatea dintr-o
e d i t u r ã .
Dupã un
semestru de
p e n d u l a r e
între cred-
inþã, speranþã ºi tãgadã, aºteptãrile
mi-au fost confirmate ºi într-o
primãvãratecã zi de luni am fãcut,
împreunã cu Alina ºi Iulia, colege
întru masterat ºi probabil viitoare
orientare profesionalã, descinderea
la sediul editurii comunicare.ro, din
cadrul S.N.S.P.A.-ului.  Ghid în
expediþia noastrã iniþialã ne-a fost
unul din redactorii editurii, Cecilia
ªtefãnescu, ºi ea absolventã de
Litere, al cãrei prenume de sfântã
vindecãtoare a orbilor  o predesti-
nase cãlãuzirii tinerelor speranþe �
ca noi.

Dupã un urcuº rapid de patru
etaje, pe o scarã în spiralã care te
fãcea sã treci în revistã o serie de
afecþiuni, dar ºi referinþe culturale,

de la claustrofobie, vertij, sufocare,
colaps muscular, trecând prin
castele gotice ºi posibilitatea ca
metoda Rapunzel sã fie mai eficien-
tã ºi mai confortabilã, am ajuns la
micul sediu al editurii, în care ne
aºteptau ceilalþi doi membri perma-
nenþi ai editurii, celãlalt redactor,
Radu Gârmacea, ºi secretarul
tehnic/tehnoredactorul Olga
Machin. Îmbiate insistent sã servim
bomboane, am acceptat, mai mult
ca sã ne refacem nivelul glicemiei,

vizibil afectat
de ascensi-
unea noastrã,
descoperind
însã cã ziua
noastrã de
vizite coin-
cidea cu ziua
de naºtere a
Olgãi, de
unde felic-

itãrile de rigoare ºi bonding afectiv.
O datã descinse în paradis, am

purces la familiarizarea cu mediul,
realizatã rapid ºi fãrã false con-
venþii. Dupã o scurtã trecere în
revistã a pregãtirii teoretice oferite
de masterat, dupã stabilirea profe-
sorilor comuni din facultate ºi dupã
enunþarea mirãrilor colective ºi
retroactive cã am promovat anu-
mite examene la anumiþi profesori,
am trecut la treabã: noi, utilizând
abilitatea de a asculta vrãjite, per-
fecþionatã de patru ani de facultate,
ei folosind aplombul ºi verva accen-

tuate de câþiva ani buni de activitate
redacþionalã. Informaþiile au început
sã curgã în ºuvoi, despãrþite în aflu-
enþi de întrebãrile noastre. 

Deºi practic editurã a unei fac-
ultãþi, cea de Comunicare din
cadrul S.N.S.P.A. � ului ºi foarte
restrânsã ca numãr de angajaþi per-
manenþi ºi chiar ca �spaþiu locativ�,
ceea ce ne-a fãcut sã luãm în con-
siderare raþionalizarea oxigenului,
comunicare.ro  ºi-a gãsit propria ei
niºã pe piaþa editorialã, care îi per-
mite sã publice nu numai cursuri
universitare, ci mai ales cãrþi de
specialitate de autori de prestigiu
din domeniu. Mulþumitã cã editura
era micã (nivelul microscopic
servea scopurilor noastre de obser-
vare), dar nu ºi obscurã, am fãcut
un plan de atac, care stabilea atât
viitoarele zile de vizitã, cât ºi
disponibilitatea noastrã de a partic-
ipa la activitate, pe mãsura pri-
ceperii noastre.

Urmãtoarele incursiuni în turnul
de fildeº au urmat acelaºi tipar de
expunere-demonstraþie practicã �
observare. Câteva secvenþe revin
mai pregnant în memorie. În primul
rând, sentimentul liniºtitor cã de
fapt situaþiile sunt identice, se
schimbã doar denumirile:la Litere,
era o uºã înaintea secretariatului pe
care scria �Aici nu este secretariat-
ul!�; la editurã se dezbãtea încã
necesitatea de a pune un afiº pe
uºã cu �Aici nu se elibereazã
diplomele de licenþã!�.

Aplecare spre partea aplicatã
de Andreea Eugenia Dumitru

�comunicare.ro  ºi-a gãsit propria
ei niºã pe piaþa editorialã, care îi
permite sã publice nu numai cur-
suri universitare, ci mai ales cãrþi
de specialitate de autori de pres-

tigiu din domeniu.�
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În al doilea rând, legãmântul de
sãrãcie s-a dovedit a nu mai fi oblig-
atoriu pentru cei ce doresc sã
lucreze în domeniul editorial.
Dimpotrivã, am fost încurajate sã
perseverãm, pentru cã piaþa cãrþii
este, totuºi, o afacere profitabilã. 

O trecere în revistã succintã ne-
a fãcut mai competente în privinþa
obþinerii drepturilor de autor, a dru-
mului parcurs de o carte de la tra-
ducere la publicare, a organizãrii
pieþei editoriale din România. Am
aflat de unde se poate obþine contra
cost ISBN-ul, care, deºi nu se vinde
la supermarket, vine în pachet pro-
moþional de 10, ºi cum sã ne
menþinem optimismul ºi respectul
de sine ºi/sau pentru þara noastrã
atunci când edituri strãine nu sunt
interesate de piaþa româneascã ºi
ne trateazã cu refuz când încercãm
sã obþinem drepturile de traducere
ale unei cãrþi.

Aglomerând-o pe Olga1, aflatã
în plin exerciþiu profesional, de pag-
inare ºi efectuare de corecturi pe
Baudrillard, unul din autorii aflaþi în
pregãtire, am descoperit rapid
Quark-ul, softul principal pentru
editarea de carte, alãturi de Adobe
Photoshop, printre altele, pentru

graficã ºi coperþi.  Programul ºi-a
manifestat independenþa intelectu-
alã, alegând sã interpreteze
comenzi clare în manierã proprie ºi
râzându-ºi apoi în procesorul sãu
intern, ceea ce ne-a fãcut sã ne
simþim pe un teren deosebit de
familiar.

Fiindu-ne încredinþate materiale
pentru corecturã, pentru testarea ºi
perfecþionarea cunoºtinþelor, am
muncit cu entuziasm la a gãsi
greºelile altora ºi a învãþa din ale
noastre. În timp ce cercetam cu
ochi de cunoscãtor în devenire
câteva din titlurile profesionist real-
izate ale editurii, constatând atenþia
pentru detalii, animalul naþional ºi-a
bãgat coada ºi mi-a sãrit în braþe
din paginile unei cãrþi, sub forma
unei greºeli : animlae, prilej pentru
un moment umoristic, dar ºi
asumarea imposibilitãþii existenþei
unei cãrþi fãrã erori. S-a vorbit
parantetic despre erotismul involun-
tar pe care-l pot aduce greºelile mai
ales unor cãrþi de altfel fertile în idei,
dar prin aceasta cam lipsite de ritm,
ºi despre perversitatea ascunsã a
unor cuvinte precum publicitate, ce-
ºi descoperã latura subversivã mai
ales în striptease-ul de consoane.

Lamentaþiile mizantropice ale
redactorului ce se ocupa de
editarea lui  Baudrillard, de tipul
�Urãsc rasa umanã, îmi urãsc viaþa,
dar înainte de toate îi urãsc pe tra-
ducãtori�, au deschis calea pentru
ulterioara investigare detaliatã a
duºmanilor naturali ai editorului: în
speþã ºi în ordine alfabeticã,
autorul, distribuitorul ºi traducãtorul,
nu în starea naturalã, ci în vari-
antele mutante, care nu respectã
ADN-ul contractelor ºi aduc editorul
în stare de dispariþie a raþiunii, a
locului de muncã sau a organizaþiei,
dupã caz ºi amploarea aberaþiei
genetice.

Distribuitorului i-au fost gãsite
circumstanþe atenuante date de
prezenþa unor atavisme de tip ven-
ditrix comunista, care nu permit
interacþiunea profitabilã cu clientul
ºi nici revenirea la varianta mai
veche a modelului, dar infinit supe-
rioarã, de librarus interbelicus. O
datã încheiate efuziunile nostalgice
despre vârsta de aur a editurii, am
revenit în plin secol XXI ºi am studi-
at prezenþa în lumea virtualã a edi-
turilor româneºti ºi strãine, apreci-
ind ºi mai mult site-urile care aveau
rubrici speciale pentru recrutãri/an-
gajãri.

Participarea noastrã la activi-
tatea editorialã nu s-a încheiat încã,
dar mã pot hazarda sã afirm cã
perioada de practicã a fost extrem
de utilã ºi beneficã pentru ambele
pãrþi implicate. Fireºte, noi am cata-
logat drept experienþe de învãþare
toate activitãþile noastre din cadrul
editurii, inclusiv cele care ar fi fost
numite în alte condiþii grave erori de
judecatã.

1 Olga, care a insistat sã o tutu-
im, transmite salutãri domnului I. B.
Lefter.

dumitrueugenia@yahoo.com
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Cu cartea într-o mînã ºi cealaltã
mînã strîngînd bara de sus, într-o
încercare disperatã de a-mi
menþine un oarecare echilibru,
merg spre ºcoalã. Ca în fiecare
miercuri la ora 16, în metrou e
aglomerat ºi miroase urît, a oameni
plecaþi de prea mult timp de-acasã.
Ca în fiecare miercuri, mã întreb ce
caut eu între toþi indivizii aceºtia cu
feþe obosite ºi evidentã lipsã de
poftã de viaþã. Ca în fiecare mier-
curi, ºtiu cã singurul motiv care mã
þine aici, în mijlocul mulþimii, este
plãcerea de a merge la ºcoalã.

Da, ºtiu cã poate pãrea ciudat,
dar chiar am scris plãcerea. De
fapt, în urmã cu un an nici nu mi-aº
fi imaginat cã despre ºcoalã se
poate vorbi/scrie ºi altfel decît
despre locul acela întunecat în care
se petrec tot felul de grozãvii
menite sã sperie copiii. Între timp,
am avut ocazia de a cunoaºte, la
ºcoalã, cîþiva oameni care mi-au
arãtat cã lumea cãrþii este nu numai
fascinantã, aºa cum îmi imaginam,
ci ºi plinã de provocãri; oameni de
la care am aflat cît de greu �se face�
o carte, dar ºi cît de mare e satis-

facþia de a obþine, în final, o carte
bine construitã. Am învãþat sã
acord importanþã fiecãrui cuvînt,
fiecãrei imagini, fiecãrei greºeli. Am
descoperit cã, la fel ca oamenii, ºi
cãrþile trebuie privite din douã
puncte de vedere: al conþinutului ºi
al aspectului. ªi astfel am ajuns sã
mã bucur de cîte ori reuºesc sã
ajung la ºcoalã, sã aºtept cu nerãb-
dare fiecare zi, fiecare întîlnire cu
profesorii ºi cu colegii.

Acesta este deci motivul pentru
care ºi în aceastã zi de miercuri, ca
în atîtea altele, nici aglomeraþia din

metrou, nici zgomotul ºi nici miro-
surile nu reuºesc sã-mi strice buna
dispoziþie. Mã duc la ºcoalã ºi mã
bucur! ªi da, am uitat sã vã comu-
nic, citesc o carte frumoasã, de
care mi-e drag pentru cã acum ºtiu
cîþi oameni au muncit la ea. ªi
aºtept cu nerãbdare momentul în
care voi face ºi eu parte dintre ei.

Întrebarea care se pune, în
final, este dacã ºcoala în sine este
frumoasã sau doar ºcoala noastrã.

una_diana@yahoo.com

ªcoala mea
de Ramona Ivãnuþã

�Master Editare� este grupul de dis-
cuþii al studenþilor de la Masterul de teo-
ria si practica editãrii, care aparþine
Facultãþii de Litere de la Universitatea
Bucureºti. Adresa de web a acestuia
e s t e
http://groups.yahoo.com/group/master_e
ditare/. 

Am ales sã ne construim ºi o cafe-
nea virtualã în care sã ne întâlnim, mai
ales datoritã faptului cã nu toþi putem
ajunge zi de zi la cursuri.

Pe grup facem schimb de impresii,
de cursuri, sau comentãm temele aces-
tora. Nu o datã discuþiile alunecã pe o
pantã mai personalã, dat fiind faptul cã
deja s-au legat atât prietenii, cât ºi
antipatii.

În afarã de postarea mesajelor pro-
priu-zise, pe care membrii le pot primi în
inboxurile cãsuþelor lor de mail sau le pot
citi logându-se direct pe pagina grupului,
acesta mai ofera multe alte facilitãþi.
Printre acestea: chat în timp real, posibil-

itatea uploadãrii de fotografii, adrese,
baze de date, sondaje, calendare ºi
diverse alte fiºiere pe server, alãturi de o
evidenþã strictã a membrilor, care au
acces numai pe bazã de invitaþie.

În timp, grupul s-a dovedit a fi un
foarte util instrument de comunicare,
interactivitatea, usurinþa în utilizare ºi
disponibilitatea fiind principalele beneficii
obþinute.

În plus, am certitudinea cã, chiar
dacã nu vor fi la fel de efervescente ca ºi
în timpul anului universitar, conversaþiile
de pe grup vor continua ºi dupã
finalizarea masterului.

monica.tudora@gmail.com

Cafeneaua virtualã
de Monica Tudora
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p felul în care MV vorbeºte la telefon în italianã; MV
în general;
p sacoºele pline cu cãrþi ale Ioanei P;
p IBL, când sunã doar ca sã anunþe cã întârzie;
zecile de reviste aduse de el la ºcoalã, pentru exem-
plificare;
p cravata cu smiley faces a lui GG (sau or fi niºte
umbreluþe? sau niºte ciupercuþe?); oricum, e beton;
p citatele ºi ediþiile vechi din Eminescu (tot ale lui);
p cursurile lui Johnny M. despre realitatea virtualã;
p cataloagele nemþeºti cu poze colorate ale lui Dinu
D.;
p batistele în carouri, uriaºe ºi mototolite, ale unor
profi;
p amintirile din cãlãtoriile în strãinãtate ale profilor;
p amintirile din tinereþe ale profilor în general;
p faptul cã absolut toþi profii sunt mult mai relaxaþi
ºi mai receptivi acum decât în timpul facultãþii;
p faptul cã toþi profii, cu foarte puþine excepþii,
poartã ochelari (!?!);
p faptul cã avem radio cu cd-player în clasã;
p practica la editura comunicare.ro;
p directorii de edituri care vin ca musafiri la cursuri;
p forumul de discuþii; sunt sigurã cã vom continua
sã-l folosim ºi dupã ce absolvim;
p Ana Panã, alter ego-ul Simonei K. ºi editura ei
fictivã, Pana mea;
p colegii; sunt cei mai de treabã ºi mai inteligenþi
oameni pe care i-am vãzut vreodatã adunaþi la un loc.

q locaþia în care e plasatã sala de curs; e prea
departe de centru, noroc cã sunt suficiente mijloace
de transport spre Panduri;
q profii care lipsesc de la cursuri fãrã sã anunþe;
q femeia de la poartã, care ne scoate seara din
clasã ca sã punã alarma;
q computerul din clasã, care nu a funcþionat decât
atunci când nu am avut nevoie de el;
q maieutica profilor care ne întreabã lucruri pe care
nu am avea cum sã le ºtim decât dacã am lucra într-o
tipografie, editurã, redacþie etc.;
q profii care dicteazã cuvânt cu cuvânt de pe foi;
q profii care nu suportã sã intervii atunci când ei
predau, chiar dacã tu ai de spus ceva de bun simþ ºi
la obiect;
q listele de prezenþã, mai ales cele cu bulinuþe,
steluþe ºi cruciuliþe; ca sã nu mai spun de cele care
menþioneazã în parantezã, în dreptul fiecãrui nume,
ce facultate a absolvit respectivul nefericit ºi unde
lucreazã în prezent, just in case;
q faptul cã unii profi îºi þin cursul chiar ºi cu un sin-
gur student;
q faptul cã nu sunt cursuri sâmbãta; în felul ãsta,
masteranzii care lucreazã ar putea veni mai des la
ºcoalã;
q discuþiile îngrijorate despre apropiata susþinere a
lucrãrii de dizertaþie;
q faptul cã se vor termina cursurile în curând; nu
râdeþi! pe mine mã cuprinde o �tristeþe iremediabilã�
când mã gândesc la final.

de Alina Scurtu

BETON MONOTON


