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Genurile jurnalistice informative stau la baza fenomenului mediatic. 

Știrea, interviul și reportajul sunt elementele-cheie ale jurnalismului în 

mediul online, unele din ele au fost supuse la modificări, totuși formele 

clasice continuă să prevaleze în presă. Reprezentanții unei instituții 

media vor elabora și vor distribui maselor aceste genuri jurnalistice.  

Interviul este considerat un gen publicistic nobil, acesta comportă 

o formă de dialog. „Dialogurile” celebre ale lui Platon evocă primele 

forme de interviu. Părintele interviului ziaristic clasic este considerat 

scoțianul James Gordon Bennet [3, p.173]. Din punct de vedere eti-

mologic, termenul provine de la verbul francez entrevoir, ce se tra-

duce ca o întâlnire, o întrevedere față în față [3, p.173]. Cercetătorul 

francez Michel Voirol afirma că ,,este abuziv să numim interviu niște 

simple vorbe aruncate într-o doară, o declarație făcută undeva în 

pripă...” [2, p.69-102]. În spațiul din România și Republica Moldova, 

interviul, ca gen publicistic, a fost abordat de către mai mulți 

cercetători și specialiști în domeniu. Marcel Tolcea menționează că 

nu orice dialog cu o persoană publică poate fi interpretat ca interviu 

și merită să fie pus în circuitul informațional doar datorită 

importanței sociale a intervievaților. Georgeta Stepanov nuanțează că 

esența unui interviu poartă, de regulă, o sarcină informațională mare, 

ce contribuie la crearea unei viziuni socioculturale în conformitate cu 

cele expuse de către interlocutor [1, p.198]. Laura Tugarev definește 

interviul cultural drept „un produs jurnalistic cu elemente culturale, 

care capătă forma întrebare/răspuns dintre jurnalist şi un om de 

cultură, sau al unui actant veritabil din domeniul culturii” [4, p.24-

28]. Suportul de bază în care domină interviul cultural îl reprezintă 

presa tipărită, anume aici, acest gen nobil a început să apară și să se 

dezvolte. Însă, odată cu progresul tehnologic, care în linii generale a 
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contribuit la migrarea jurnalismului clasic în spațiul virtual, interviul 

cultural a început să fie întâlnit tot mai des în presa on-line.  

Materialul este însoțit și de o parte practică, ce vine să reliefeze 

totalitatea tendințelor și aspectelor interviului cultural din mediul vir-

tual autohton într-un ambalaj de exemple și practici. Noutatea temei in-

vestigate rezidă într-o prezentare cât mai largă și multiaspectuală a in-

terviului, și anume a interviului cultural. De altminteri, noutatea temei 

constă și în elaborarea unei politici de promovare a personalităților din 

sfera culturii, dar și a creațiilor și fenomenelor artistice, prin plasarea în 

spațiul media on-line autohton a unor interviuri cu tentă culturală. Ac-

tualitatea temei constă în faptul că asupra interviului cultural din spa-

țiul mediatic autohton nu au fost realizate atât de multe cercetări. Stu-

diile din Republica Moldova asupra manifestării acestui gen jurnalistic, 

cu tentă culturală, sunt foarte rare, dacă ne referim mai ales la spațiul 

mediatic virtual. În linii generale, întreg fenomenul cultural, ca subiect 

de abordare în presa on-line, a fost foarte puțin analizat și studiat.  

Astăzi în Republica Moldova există o mulțime de portaluri și  

site-uri de știri. Unele dintre ele conțin și rubrica Cultură, unde putem 

accesa și citi interviuri din domeniul cultural. Printre portalurile de 

știri care reflectă subiecte din cultură este și portalul Moldova9.com. 

Portalul de știri Moldova9.com a fost realizat la Chișinău în 2014 de 

către A.O. ,,Academia de Creații și Inovații Mediatice”. Sloganul 

portalului este ,,Informația care TE PRIVEȘTE”. Sigla portalului este 

formată din culorile tricolorului. Pentru a demonstra partea practică a 

acestei lucrări, ne-am propus să facem, să publicăm și să analizăm 

următoarele interviuri cu oameni din lumea artei: 

1. Ștefan Susai: „Să transmitem mai departe această zestre fotog-

rafică despre o lume care apune”. 

 
http://moldova9.com/stefan-susai-sa-transmitem-mai-departe-aceasta-zestre-

fotografica-despre-o-lume-care-apune/ 

http://moldova9.com/stefan-susai-sa-transmitem-mai-departe-aceasta-zestre-fotografica-despre-o-lume-care-apune/
http://moldova9.com/stefan-susai-sa-transmitem-mai-departe-aceasta-zestre-fotografica-despre-o-lume-care-apune/
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2. Scriitorul Mihai Doloton: „Viața mea a fost o arenă de luptă care 

continuă și acum. Poezia rămâne cea mai sinceră formă de exprimare”. 

 
http://moldova9.com/scriitorul-mihai-doloton-viata-mea-a-fost-o-arena-de-

lupta-care-continua-si-acum-poezia-ramane-cea-mai-sincera-forma-de-

exprimare/ 

Interviurile postate sunt interviuri culturale de opinie. Titlurile in-

terviurilor reprezintă un citat de-al intervievaților. Ramura culturii 

din interviul cu Ștefan Susai este arta vizuală, anume fotografia, pe 

când literatura este ramura culturii reflectată în interviul cu scriitorul 

Mihai Doloton. Interviurile au între 15 și 20 de întrebări, în cadrul 

acestora au fost anexate de la patru la șase fotografii. În momentul 

actual (02.03.2021), interviurile au între una și șase distribuiri. 

Feedback-ul este unul pozitiv.  

Tabel 

Criteriile de analiză a interviurilor culturale  

din spațiul mediatic virtual 

 
Sursa: Elaborat de autor. 

 

După ce am realizat 16 interviuri cu oameni din domeniul artei, 

am ajuns la concluzia că fiecare material a avut un impact diferit, 

http://moldova9.com/scriitorul-mihai-doloton-viata-mea-a-fost-o-arena-de-lupta-care-continua-si-acum-poezia-ramane-cea-mai-sincera-forma-de-exprimare/
http://moldova9.com/scriitorul-mihai-doloton-viata-mea-a-fost-o-arena-de-lupta-care-continua-si-acum-poezia-ramane-cea-mai-sincera-forma-de-exprimare/
http://moldova9.com/scriitorul-mihai-doloton-viata-mea-a-fost-o-arena-de-lupta-care-continua-si-acum-poezia-ramane-cea-mai-sincera-forma-de-exprimare/
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pornind de la nivelul de popularitate al interlocutorului, domeniul de 

activitate al acestuia, dar și numărul de distribuiri ale materialului.  

Astfel, conchidem că în top se află interviul cu scriitorul Mihai 

Doloton: „Viața mea a fost o arenă de luptă care continuă și acum. 

Poezia rămâne cea mai sinceră formă de exprimare” care a adunat 

peste 30 de comentarii și reacții pozitive, un indice foarte bun pentru 

un portal de știri. Așadar, o caracteristică ce face diferit interviul 

cultural din mediul digital este prezența elementelor audiovizuale, 

care în fond sunt o parte constitutivă. Prin intermediul imaginii, 

animației și sunetului, putem reda personalitatea interlocutorului, 

familiarizând astfel publicul, iar trăind în era digitalizării, jurnalistul 

cultural, de altminteri ca și oricare alt tip de jurnalist, trebuie să se 

conformeze cu noile tendințe și practici pentru a asigura continuitatea 

și evoluția art jurnalismului. 
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