Bibliografia publicaţiilor periodice 1995-2000
Cuvânt înainte
Deseori, prin profesia noastră de bibliotecar, oameni ai cărţilor,
aveam contacte cu persoane, publicaţii ori sinteze documentare, de unde
aflam ce înseamnă carte şi cultură în lumea civilizată. Nu au întârziat să
apară nici cărţile unor sociologi şi viitorologi care ne transpuneau în aşazisa epocă a exploziei informaţionale. între acestea erau cele ale lui Robert
Escarpit, Alvin Toffler şi M. McLuhan. Uneori aveam falsa impresie că şi la
noi accesul la informaţie este în ascensiune. Ne-am înşelat, deoarece abia
efectele democraţiei ne-au demonstrat imensele resurse spirituale ale unui
popor, chiar şi în condiţiile unei stări materiale precare.
In ultimul deceniu al secolului al XX-lea, au apărut în judeţul Mureş
480 de titluri de publicaţii periodice în sensul celor cuprinse în bibliografie:
ziare, reviste, anuare, almanahuri, anale, calendare, rapoarte şi dări de
seamă, foi volante, etc... fără a avea pretenţii de exhaustivitate în evidenţe.
Această cifră se apropie de publicistica celor 177 de ani scurşi de la apariţia
primelor periodice până în anul 1972, timp în care au apărut 547 de periodice,
după care, modificările până în 1989 nu sunt semnificative (Poptămaş-Mózes:
Publicaţiile periodice mureşene, 1795-1972, Tg.-Mureş, 2000).
La egală concurenţă cu televiziunea şi internetul, ambiţii din cele
mai diverse având ca mod de exprimare presa scrisă, caută să-şi găsească
locul într-o lume informaţională. Tematica devine tot mai variată în raport
cu cerinţele publicului şi ale tranziţiei. Cele mai multe publicaţii cuprind
informaţii comerciale, trăsătură specifică trecerii la economia de piaţă, un
loc aparte îl ocupă cele de informatică şi electronică, apoi cele ştiinţifice,
rezultat al dezvoltării şi diversificării învăţământului superior, cele de religie,
inexistente până acum, revistele şcolare şi politice.
Toate acestea ne dovedesc cu prisosinţă că trăim timpuri fără precedent în privinţa receptării informaţiilor, că ne recuperăm cultura şi
civilizaţia cu mari deschideri spre lumea viitorului.
Bibliografia de faţă se doreşte a fi nu numai bilanţieră, de înregistrare
ci, mai ales, de orientare a cititorului în fluxul informaţional.
Este meritul incontestabil al colegei Anna Vintilă, bibliografă care,
cu sârguinţă şi competenţă, a elaborat această lucrare spre mulţumirea şi
folosul celor interesaţi.
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