Ovidiu Zanfir
Casa Presei, etajul 2, ziarul „Ultima oră” a reprezentat pentru mine inițierea în
jurnalism. Făcusem deja cunoștință cu ziarele după ce mă angajasem part-time la o
tipografie. Student la Politehnică, Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice
(de fapt, fosta facultate de Tehnologia Construcțiilor de Mașini), am fost atras
iremediabil de imensa rotativă, de mirosul de ziar proaspăt ieșit din tipar, transformat
ca prin minune din imensa rolă de hârtie în pagini cu titluri colorate.
La ziarul „Ultima oră” am început, prin anii 2003-2004, în calitate de colaborator
și am trecut de la tehnoredactor la editor tehnic, redactor de rubrică și, mai apoi,
la editor coordonator al aceluiași ziar condus de Ion Marin. N-am părăsit nici un
moment ziarul și omul care mi-au croit cariera, chiar dacă de-a lungul timpului am mai
colaborat cu diverse ziare și reviste, unele cu titluri necunoscute, un ziar în Bran, altul
în Fundata sau în Moara Vlăsiei. Dar și unele care merită menționate: „Literatorul”
condus atunci de Mircea Micu și Fănuș Neagu. Am contribuit la apariția revistei „Top
Gear” în România și, încă de la primul număr, timp de câțiva ani, m-am ocupat de
grafica revistei „Hofigal”.
În ultimii 10 ani, mă ocup de conceptul grafic al revistei „Balcanii și Europa”,
condusă de Carol Roman, și, în paralel, de revista „Casa prieteniei” (revista „Casei
Româno-Chineze” patronată de NIRO Investment Group).
În paralel, mi-am continuat studiile și am absolvit un Masterat în Comunicare
mediatică şi publicitate, Facultatea de Jurnalism, Universitatea Hyperion. La aceeași
Universitate am avut ocazia să devin asistent-specialist în cadrul Facultăţii de Jurnalism,
responsabil cu pregătirea și predarea cursurilor „Presa asistată de ordinator”; „Editarea
în limbaje specializate”, „Conceperea şi elaborarea ziarului”; „Design şi machetare
computerizată”; „Noile tehnologii în realizarea mesajului audio-video”.
Experiența mea este mult legată de presa scrisă și rămân un nostalgic – tânăr,
dar nostalgic – al vremurilor în care zeci de titluri de ziare se împărțeau în miez de
noapte în spatele Casei Presei.

