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Revista român de studii culturale pe internet
(ROCSIR - Romanian Cultural Studies Internet Review)
este un spa iu deschis ideilor, tuturor celor care vor s edifice
o „cas de ad post” a fiin ei, pornind, a a cum i-a dorit i
Noica, de la la locul cel mai prielnic unei asemenea întâlniri
admirabile: cultura român .
Pentru c locul este i logos, urm rim, prin aceast
ini iativ , pe lâng o bun a ezare întru cultur i un adânc
sens al edific rii.
Sigur, sunt în discu ie dou aspecte.
Primul vizeaz apari ia unei reviste de cultur pe
Internet, ceea ce poate constitui un efort de democratizare a
discursului cultural, având în vedere publicul larg care poate
avea acces liber la con inutul ei.
Cel de-al doilea se refer la aceea c spa ialitatea
kairotic la care face trimitere aceast revist este spa iul
culturii române ti.
În acest moment, prezen a studiilor culturale române ti
pe Internet nu are consisten a necesar pentru a se putea
compara cu aceea din alte spa ii culturale.
De aceea, revista ce- i face acum apari ia î i propune
s acopere un gol, oricum mult prea vast, pentru a nu solicita
i alte încerc ri similare, cu atât mai mult cu cât vom încuraja
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publicarea unor studii, simultan, în limbile englez , francez
român .
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Pe de alt parte, este interesant de notat c tema
specificului na ional în cultur a fost privit deseori ca un
handicap, ca un patriarhalism, menit s scuze lipsa unei voca ii
ce ar trebui s dep eac grani ele particularului.
Exist îns atâtea conota ii pozitive pe care le putem
surprinde i care ne pot surprinde, încât credem c existen a
acestei apari ii editoriale, în universul publica iilor tiin ifice
electrinice, nu va fi una meteoric i va sta sub semnul unei
zodii bune.
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