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 Mai întâi doresc să mulţumesc organizatorilor pentru invitaţie şi să-mi exprim satisfacţia 

că, iată, pentru a treia oară particip la acest prestigios colocviu internaţional, organizat de 

Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş”, din Arad. 

Sunt Steluţa Marina, jurnalistă în pensie. În îndepărtatul an 1974 am absolvit diplomaţia la 

Facultatea de Ştiinţe Politice din Belgrad şi întreaga carieră mi-am petrecut-o la Radio-Televiziunea 

Serbiei, respectiv la Radio-Televiziunea Voivodinei, la Radio Novi Sad.  

Din anul 1975 şi până în anul 2010, când am ieşit la pensie, am lucrat în Redacţia 

programului informativ în limba română a Televiziunii Novi Sad, unde am pregătit reportaje şi 

documentare în limba română dar, în principal, am lucrat în Redacţia programului în limba română 

a Postului de Radio Novi Sad, unde am exercitat şi funcţia de redactor-şef. 

La acest post de radio am lucrat mai mult de 35 de ani şi în această perioadă am realizat 

diferite emisiuni, informative, de actualităţi şi ştiri respectiv radiojurnale. 

Din anul 2000 şi până la ieşirea în pensie, am realizat emisiunea ,,Europa în casa ta” 

emisiune transmisă în programul Redacţiei Române a Postului de Radio Novi Sad. Emisiunea 

,,Europa în casa ta” a fost o emisiune de autor, concepută de mine însumi, începând de la concepţie, 

conţinut, aviz cu muzică etc. Prin această emisiune, care a durat 30 de minute, şi care a fost 

transmisă odată de săptămână, am dorit să apropiem ascultătorilor noştri aproape tot ceea ce ţine de 

Uniunea Europeană. De exemplu - când şi cum a luat naştere, care sunt instituţiile acestei 

organizaţii şi cum funcţionează respectiv care sunt activităţile în cadrul acestora. Am scris şi despre 

eforturile Serbiei de a adera la UE, precum şi despre situaţia în ţările membre, cu un accent aparte 

pe situaţia în România. 

Trebuie să menţionez că până în anul 2010, în rândurile populaţiei Serbiei a predominat un  

mare interes pentru aderarea Serbiei la organizaţia ţărilor europene. 

Acum aş vrea să amintesc doar cîteva titluri adică teme pe care le-am abordat în emisiunea 

,,Europa în casa ta”. 

,,Ideea unei Europe Unite îi aparţine lui Uinston Cercil. Încă din anul 1946, în discursul de 

la Zurih, el lansează acest concept sub forma unui imperativ - ,,Ridică-te, Europă”1. iar, meritul de 

a fi preluat şi aplicat ideea este, însă, al francezilor - Jan Mone şi Robert Şuman. 

În emisiunea Postului de Radio Novi Sad ,,Europa în casa ta” am abordat principalele 

momente ale formării Uniunii economice şi monetare europene, Tratatul de la Maastricht din anul 

1992, apoi introducerea monedei Euro, începând cu luna ianuarie a anului 1999, precum şi ce este 

achiul comunitar şi care sunt actele instituţiilor comunitare.  

Astfel, în iulie 2010, invocând declaraţiile prim-ministrului şi vicepreşedintelui Belgiei, Iv 

Leterm şi Steven Vanakere, am comunicat ascultătorilor că ,,Extinderea Uniunii Europene şi 
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oferirea viitorului european ţărilor din Balcanii de Vest va rămâne una din priorităţile Uniunii şi în 

cadrul preşedinţiei belgiene a Uniunii”. 

Am putea enumera încă multe exemple plauzibile, dar mai important este faptul că, odată cu 

venirea în fruntea redacţiei a noului redactor-şef, emisiunea şi-a schimbat numele în ,,Căi 

europene” iar, actualmente, emisiunea nu mai figurează în program. De ce - nu ştiu. 

Aş aminti şi câteva cuvinte despre programul redacţiei române al Postului de Radio Novi 

Sad, care se transmite pe lungimea de undă ultrascurtă cu frecvenţele de 100 şi 107,1 megaherţi. 

Aşadar, zilnic redacţia română transmite 4 ore şi 30 de minute de program şi programe 

nocturne, lunea şi vinerea, cu o durată de 5 ore respectiv 3 ore i 30 de minute, acest program 

cuprinzând muzică clasică, uşoară şi populară. 

Emisiunea informativă centrală este ,,Radiojurnalul” de la ora 18, iar cea săptămânală  

,,Emisiunea pentru ascultătorii de la sate” de duminica de la ora 11.05. Mai amintesc şi emisiunile 

,,Panorama culturală” - ,,Sâmbăta cu prietenii” - ,,Religie şi tradiţie” - ,,Împreună cu d-voastră” - 

,,Prisma economică” - ,,Lunea sportivă” - ,,Orizonturi voivodinene” - ,,Cronica comunelor” - 

,,Radiospectru” - ,,Univers şcolar” - ,,Dragu mi-i unde-am venit” şi multe altele. 

Vă puteţi da seama că redacţia română de la RNS transmite un program variat şi, potrivit 

anchetelor realizate printre ascultători, este un program foarte ascultat în rândul românilor din 

Banatul sârbesc, şi nu numai. 

Am avut onoarea să lucrez în această redacţie şi să redactez multe, multe emisiuni în cadrul 

programului informativ şi să urmăresc multe evenimente în ţară şi să călătoresc în străinătate. De 

exemplu, am relatat de la multe congrese şi conferinţe din ţară, dar şi să urmăresc de exemplu, la 

Belgrad, în 1989, lucrările Samitului al 9-lea al ţărilor nealiniate, unde am avut ocazia să-i întâlnesc 

pe Iaser Arafat, Ragiv Gandi, Moamar el Gadafi şi pe mulţi alţi lideri politici mondiali. În 1989 am 

efectuat o călătorie oficială în Algeria, am călătorit în România... 

Dar, să revin la programul redacţiei române al Postului de Radio Novi Sad. În momentul de 

faţă în redacţie sunt 17 angajaţi, iar în anii 80 am fost 48 şi atunci am transmis zilni 6 ore şi 30 de 

minute de program. Este adevărat că redacţia s-a întinerit în ultimii ani, dar programul ,,merge” 

anevoios, cu multe dificultăţi. 

Când eram în fruntea redacţiei respectiv până în anul 2000, am dispus de emiţătoare 

puternice, astfel că programul putea fi urmărit şi în străinătate, chiar şi în Scandinavia, de România 

să nu mai vorbesc, de unde primeam foarte multe scrisori.Am colaborat cu Radio România 

Actualităţi şi Internaţional, dar mai ales cu Radio Iaşi, Radio Timişoara, Radio Reşiţa dar şi cu 

Radio Svizzerra-Italiana din Lugano-Elveţia. Am făcut schimb de vizite şi de emisiuni. 

Realizându-mi emisiunea ,,Europa în casa ta”, în timp ce am fost vara în concediu, 

regretatul coleg Pavel Gătăianţu a ajuns la ideea fondării revistei ,,Europa” care, din păcate, s-a 

stins odată cu dânsul. 

 

 


