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Cum a trecut timpul ! Câte lucruri nu s-au întâmplat 
în aceşti 15 ani ? Cert este însă un singur lucru, în aceşti 
ultimi 15 ani, Palestrica Mileniului III - Civilizaţie şi Sport a 
continuat să apară cu o … încăpăţânare demnă de admirat. 
A reuşit şi reuşeşte  să depăşească obstacole, financiare mai 
ales, ajungând astăzi o publicaţie ştiinţifică cu un profil 
distinct, o publicaţie cu un potenţial real de recunoaştere 
internaţională. Şi a ajuns la acest statut de invidiat graţie 
unor oameni inimoşi - Traian Bocu, Simona Tache, Petru 
Derevenco, Dorin Almăşan, Marius Bojiţă, Liviu Vlad, 
Pompiliu Manea, Alexandru Irimie, Ioan Ştefan Florian, 
regret sincer că nu pot fi toţi amintiţi - dar şi datorită 
prestigioasei instituţii care este UMF Iuliu Haţieganu.

Ca orice publicaţie, Palestrica Mileniului III s-a diver-
sificat tematic, a atras în paginile ei semnături de prestigiu 
naţional (nume apreciate şi cunoscute din Cluj-Napoca, 
Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Arad, Craiova, Constanţa, 
Oradea, Tîrgovişte, Braşov) şi internaţional (specialişti din 
Statele Unite, Franţa, Germania, India, Ungaria, Danemarca, 
Republica Moldova, Canada, Portugalia, Spania), colaborări 
utile şi benefice unei dezvoltări pe verticală. Nu în ultimul 
rând, prin conţinut, Palestrica Mileniului III îşi dovedeşte 
utilitatea teoretică şi practică prin articole cu subiecte în 
care noul primează, inter/multi/disciplinaritate veritabil ghid 
pentru specialişti şi nu numai. Avem de-a face cu un profil 
distinct, în care capitolele de rezistenţă sunt Editorialul, 
Articolele originale, Articolele de sinteză, Actualitatea 
editorială, Memoria ochiului fotografic. Plusul de valoare 
este dat şi de capitole precum Studii de caz, Portrete, 
Ştiinţa sportului şi medicină sportivă, Activitatea fizică şi 
sănătatea în Uniunea Europeană, Preuniversitaria, toate 
într-un format modern, atrăgător, toate accesibile ca scris şi 

nu în ultimul rând, reiau această idee, toate bine ancorate 
în prezent prin temele abordate din mai multe domenii de 
profil. Exemple sunt multe şi relevante. Fiecare număr al 
Palestricii Mileniului III este o provocare pentru întregul 
corp redacţional, referenţi ştiinţifici de mare probitate 
profesională. Fiecare număr al Palestricii Mileniului III 
este un demers ştiinţific probat, fiecare număr în parte are 
însemnătatea lui teoretică şi practică, folosirea limbilor 
engleză şi franceză venind în întâmpinarea specialiştilor de 
pretutindeni. Luaţi fiecare număr în parte şi vă veţi convinge 
de cele afirmate. Fiecare semnătură în parte este garanţia 
succesului în domeniu, fiecare studiu în parte are la bază ore 
de studiu şi cercetare profundă, responsabilităţi asumate şi 
onorate la înalt nivel. 

Palestrica Mileniului III - Civilizaţie şi Sport continuă 
să apară şi acest lucru contează cel mai mult. Este respectul 
datorat înaintaşilor, este respectul datorat celor din zilele 
noastre, este respectul datorat şcolii clujene de învăţământ 
superior medical şi, nu în ultimul rând, este respectul datorat 
celor care au scris şi scriu consistente pagini de istorie 
sportivă locală, naţională şi internaţională.

Palestrica Mileniului III a împlinit 15 ani, o vârstă 
frumoasă, trebuie să recunoaştem. Este momentul aniversar 
ce se înscrie, cu cinste, altor două la fel de importante şi 
relevante pentru viaţa ştiinţifică şi editorială clujeană în 
special, pentru că cei 15 ani au o istorie a lor, începută 
însă cu foarte mulţi ani în urmă. Practic este vorba de 
alte două aniversări, 95 de ani de la apariţia publicaţiei 
ştiinţifice de mare prestigiu, Clujul Medical, respectiv 75 
de ani de la apariţia Suplimentului de Medicină Sportivă în 
Clujul Medical ! Şi Palestrica Mileniului III este o demnă 
continuatoare a Suplimentului amintit. 

Primul număr al revistei, august 2000 Prima modernizare, iunie 2004 Coperta şi formatul actual, 2014


