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COLECŢIA DE PUBLICAŢII PERIODICE RARE BŞ USARB (VII)
MAGAZIN ISTORIC - REVISTĂ DE CULTURĂ ISTORICĂ DIN ROMÂNIA

COLLECTION OF RARE PERIODICALS BŞ USARB: MAGAZIN ISTORIC 
(THE HISTORICAL MAGAZINE) A ROMANIAN MONTHLY MAGAZINE

Elena CRISTIAN, Svetlana CECAN

Abstract: This article provides information about the the  Historical Magazine which                
appears from 1967. The Magazine History magazine contains articles and pictures about 
Romanian history and universal history and on the last page a brief summary in English 
and Russian.
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Revista Magazin Istoric, revistă de cultură istorică din România. Apare la 
Bucureşti, lunar din aprilie 1967. Primele numere au fost editate de Societatea de Şti-
inţe Istorice şi Filologice. Preşedinte fondator Cristian Popişteanu (1932–1999), preşe-
dinte de onoare Dimitrie G. Sturdza. Primul director a fost Dumitru Almaş (pseudon-
imul lui Dumitru Ailincăi, 1908-1995). Primul redactor-şef a fost Constantin Antip, re-
dactori şefi adjuncți - Ion Dragomirescu şi Al. Gh. Savu. Alți redactori: Livia Dandara, 
Robert Deutsch, Mircea Ioanid, Gheorghe Rădulescu, Marian Ştefan, Răzvan Theodo-
rescu, Nicolae Minei. Printre autorii care au publicat în revistă au fost: Ştefan Pascu, V. 
Vândea, Dan Berindei, Dionisie M. Pippidi, Constantin C. Giurescu, Radu Vulpe, Ştefan 
Ştefănescu, M. Petrescu-Dâmbovița, Constantin N. Velichi, Vasile Netea, Ion Ionaşcu, 
Miron Constantinescu, Corina Nicolescu, I. M. Oprea, C. W. Ceram, Ion Vlăduțiu, Cristian 
Popişteanu, Eugen Preda, Camil Mureşanu, Anca Stahl, Florica Lorinț, Augustin Deac, 
Aurelian Sacerdoțeanu şi Al. Gh. Savu (1931-1991). 

Revista Magazin Istoric şi-a propus publicarea de studii, articole, documente 
istorice, fotografii, însemnări şi alte materiale referitoare la principalele momente ale 
istoriei, din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, însumă un cuprins în limbile 
engleză şi rusă.

Inițial, revista urma să se intituleze „Magazin istoric pentru Dacia”, o reluare a 
celebrei reviste tipărite de August Treboniu Laurian şi Nicolae Bălcescu în 1845, dar 
caracterul ei naționalist, în ciuda faptului că cei doi autori intrau în categoria propa-
gandistică marxist-leninistă de „revoluționari”, nu a permis folosirea.

Revista Magazin Istoric, porneşte la drum cu articolele:
• 1877: Eroi, Fapte, Mărturii,
• Un prinţ Valah pe drumurile Europei,
• Articole necunoscute ale lui Marx cu privire la unirea principatelor,
• Conferinţa de la Ialta; Historie şi biserica,
• Iulie 1936: Titulescu-Litvinov,
• Memorii inedite; Historia Magistra vitae,
• Enigme ale istoriei: de la Lincoln…la Kennedy, etc.
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Revista Magazin Istoric apare din aprilie 1967 şi este cea mai cunoscută revistă 
de istorie din România, cu tradiţie şi prestanţă. Magazinul Istoric consacră articole 
unor mari evenimente istorice: 

• Socor V. De ce Ţările Baltice sunt în UE şi Republica Moldova nu (nr. 8, 2008),
• Tomac E. NATO – 60 ani (nr. 4, 2009),
• Franţuzov S. Manuscrise cantemiriene la Sankt Petersburg (nr. 10, 2011),
• Cook B. Problema basarabeană în viziunea americană interbelică (nr. 1, 

2013),
• Filitti G. România acum 100 de ani (nr. 1, 2015),
• Caşu I. Militarii sovietici în Basarabia, 1944-1945 (nr. 2, 2016),
• Georgescu M. Lista lui Radu Rosetti (nr. 8, 2016) şi altele.

Magazin Istoric are pe ambele coperţi imagini de mare valoare, reprezentând 
un tezaur neprețuit al culturii române şi universale. Vă prezentăm o selecție a celor 
mai frumoase şi impresionante coperţi: 

• Fragment dintr-un document al cancelariei lui Matei Basarab, cu portretele 
Domnitorului şi soţiei sale (1969, nr. 12),

• Palatul Medici-Riccardi, călăreţul din centrul acestei fresce a pictorului                
Benozzo Gozzoli, pare a fi unul dintre cei mai străluciţi membrii ai familiei                   
Medici, Lorenzo (nr. 12, 1974),

• Tudor Vladimirescu, conducătorul revoluţiei din urmă cu 170 ani, într-o lito-
grafie din 1888, de Eduard Wiegand (nr. 2, 1991),

• Domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza (1834-1849), şi stema sa oficială                      
(nr. 10, 1995),

• Porţelanul, darul diafan al civilizaţiei chineze, zeiţa milosteniei (bothisatvă) 
(nr. 10, 1999),

• Regina Angliei, Elisabeta I (1558-1603) (nr. 7, 2001),
• Împăratul Qianlong (1711-1799) a domnit oficial între 1735-1796 (nr. 10, 

2011),
• Castelul din Lidzbark-Warminski (1350-1401) din Polonia (nr. 7, 2012),
• Actorii principali ai lunii august 1916: regele Ferdinand, regina Maria citin-

du-I unui rănit, premierul Ion I. C. Brătianu şi armata română (nr. 8, 2016),
• Maica Domnului, duioasă, tristă, ţinându-l pe Pruncul Iisus în braţe (nr. 8, 

2017) şi multe altele felurite şi interesante.
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Din cuprins menţionăm câteva articole deosebit de interesante:
• Tunon de Lara M. Muzeul clopotelor (nr. 5, 1976),
• Adam M. Cartea românească în spaţiul românesc – simbol al unităţii                         

(nr. 12, 1979),
• Minel N. Evadarea fizicianului danez Niels Bohr (nr. 11, 1980),
• Duţu A. Bucureştii în 500 fotografii (nr. 5, 1983)
• Popescu-Puţuri I. Pe urmele strămoşilor (nr. 8, 1989),
• Popişteanu C. Istoria la Cannes (nr. 5, 1995),
• Duţu Al., Dobre F. Mareşalul în război cu generalii, Ion Antonescu şi corpul 

de comandă al oştirii (nr. 10, 1999),
• Manea F. Mănăstirea dintr-un vis Samurcăşeşti – Ciorogârla (nr. 7, 2002),
• Zeletin C. D. Principesa pianistă Elena Bibescu (nr. 1, 2003),
• Carte frumoasă, cinste cui te-a scris! Premiile Fundaţiei Culturale Magazin 

Istoric (nr. 10, 2017) etc.
Numărul 12 din anul 2017 publică un material cu titlul, Regele Mihai de I. Scurtu, 

în care sunt trecute în revistă activitatea unei dintre cele mai importante personalitati 
istorice ale Romaniei, Regele Mihai, cel mai longeviv dintre cei patru regi ai României 
(1921-2017).

Revista Magazin Istoric cuprinde rubricile: Inedit, Opinii-Controverse, Cronici 
de familie, Exclusivitate, Enigme ale istoriei, Dicţionar istoric, Album istoric, Călător 
prin timp, Chipuri uitate ale mileniului, Eveniment, şi altele. Rubricile nu sunt stereo-
tipe, tematica abordată şi stilul articolelor se pot schimba.

Publicaţia propune un material original prin, capitolul, Planşele noastre, apoi re-
denumit Album istoric, care prezintă albume de fotografii color din diverse perioade 
istorice şi personalităţi deosebite:

• Bătălia de la Vaslui, după un tablou de Stoica (nr. 12, 1968),
• Grigore III Ghica. Pictură aflată în fondurile Muzeului de Artă al Republicii 

Socialiste Române (nr. 12, 1975),
• Fapte şi personalităţi de seamă ale trecutului românesc, evocate în reconsti-

tuirile istorice din octombrie 1922 la Bucureşti (nr. 12, 1984),
• Mihai Eminescu 150 ani, medalii din colecţia domnului colonel Ioan Dogaru 

(nr. 1, 2000),
• Hans Christian Andersen, casa natală, două iubiri Riborg Voigt şi Jenny Lind, 

Muzeul Hans Christian Andersen, înfiinţat în 1905 (nr. 8, 2000),
• Arhivele Naţionale ale României, Sediul Arhivelor Naţionale ale României, 

văzut dinspre Parcul Cişmigiu, Proclamarea Unirii tuturor românilor, extras 
din stenograma şedinţei din 1 Decembrie de la Alba Iulia (nr. 11, 2006),

• Expoziţia Pe aici nu se trece! 1917-2007, organizată la Muzeul Militar Naţio-
nal. Imagini: O clipă de pace; Trecerea graniţei 1916, heliografie; După bătă-
lie, fotogravură după un desen de D. Stoica; În refacere, deparazitare, desen 
de I. Bednarik (nr. 10, 2007),

• Vedetele casei Metro-Goldwyn, Cinematograful Select din Cluj, Palatul con-
tesei Banffy din Cluj (nr. 1, 2014), etc.

În decembrie 1991, din iniţiativa redactorului şef al revistei  Magazin Istoric,   
Cristian Popişteanu (1932-1999), s-a înfiinţat Fundaţia Culturală Magazin Istoric 
(F.C.M.I.). Era singura formă prin care, în noile condiţii de după decembrie 1989, se 
putea continua editarea acestei publicaţii de cultură istorică, al cărei prim număr 
apăruse în aprilie 1967. Începând cu anul 1993, Banca Naţională a României, împre-
ună cu Asociaţia Română a Băncilor şi Fundaţia Culturală „Magazin Istoric” organizează 
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anual un simpozion de istorie şi cultură bancară, care poartă numele cunoscutului 
istoric şi publicist român Cristian Popişteanu. Printre personalităţile care au susţinut 
lucrări ştiinţifice la acest simpozion, s-au numărat nu numai reprezentanţi de seamă 
ai comunităţii bancare autohtone şi ai vieţii economice şi financiare, ci şi personalităţi 
ale organismelor financiare internaţionale. Simpozionul anual de istorie şi civilizaţie 
bancară „Cristian Popişteanu”, ediţia a XXV-a, a avut loc la data de 26 aprilie 2017.

Tema simpozionului: Banca Națională a României şi Primul Război Mon-
dial. Anul 1917. www.facebook.com/BibliotecaAcademieiRomane/photos/pcb. 
1535118123187997/1535116393188170/?type=3&link_share

Pe 24 aprilie 2018, la cea de-a XXVI-a ediţie a Simpozionului anual de istorie 
şi civilizaţie bancară „Cristian Popişteanu”, organizat de Banca Naţională a României, 
gălăţeanul Zanfir Ilie a primit Premiul Ion Nistor, pentru volumul său de eseuri „Le- 
gendele Galaţilor”, apărut recent la Editura Ideea Europeană – Bucureşti. Premiul oferit 
autorului gălăţean, manager al Bibliotecii „V. A. Urechia”, face parte dintre cele numai 
17 premii atribuite de către prestigioasa Fundaţie culturală „Magazin Istoric” pentru 
cele mai importante contribuţii ale cercetării istorice pentru anul 2017. Academicianul 
Ion Nistor (1876–1962), cernăuţian remarcat ca profesor universitar la Bucureşti, a fost 
unul dintre cei care au redactat Actul Unirii Bucovinei cu Ţara. www.viata-libera.ro/
vlg-cultura/107804-zanfir-ilie-premiat-de-fundatia-culturala-magazin-istoric

Revista Magazin Istoric, ce apare neîntrerupt din aprilie 1967 şi-a câştigat şi o 
consacrare internaţională, fiind inclusă în baza de date EBSCO Publishing (SUA). Utili-
zatorii BŞ USARB au acces la Baza de date EBSCO Publishing (http://search.ebscohost.
com/), la reviste ştiinţifice full-text din diverse domenii din anul 2000.

Din anul 2010 este oferită posibilitatea de a citi revista Magazin Istoric, şi în ver-
siunea online http://magazinistoric.ro//. Versiunea online se aseamănă mult cu revista 
tipărită, practic este identică în privinţa conţinutului şi a prezentării, având în plus, în 
cazul numerelor din ultimii ani, şi imagini color.

Informaţii despre Magazin Istoric, reviste de colecţie, putem găsi şi pe diverse 
portale, reţele: magazinistoric.ro, Facebook, blog, Wikipedia, OLX.ro, ZiareOnline.eu, 
evz.ro, antic-shop.ro, revistamagazin.ro, etc.
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Revista Magazin Istoric a fost achiziţionată în colecţia BŞ USARB de la: Biblioteca 
BCU (donaţie-abonare), redacţia revistei Magazin Istoric (donaţie-abonare), Asociaţia 
Pro Basarabia şi Bucovina (abonare-donaţie), Teo-Teodor Marşalcovschi, profesor uni-
versitar, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Dl Secu, Ploieşti România.

Revista Magazin Istoric - cu o tradiţie ce începe în 1967 - a promovat în cei 51 
de ani de existență istoria cronologică a evenimentelor, ce vin din comunism şi, în 
plus, avea un anume specific, dat chiar de titlu. „Historia” s-a vrut şi este, asemenea 
suratelor din Occident, o publicaţie de istorie, care, fără a coborî nivelul ştiinţific al 
cercetării, oferă cititorilor un alt fel de istorie. Nu una popularizată, ci una atractivă, 
pentru marele public.
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