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Hristos a Înviat!
Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului
Duh mai mulți voluntari mireni și monahi au reușit ca până la
marea sărbătoare a Învierii Domnului 2018 să publice online
toate articolele părintelui jurnalismului românesc, militant

ardent pentru România Mare – Românul Absolut Mihai Eminescu.
Este o premieră care se datorează exclusiv unei inițiative
românești private susținute de rugăciunile fraților monahi,
cărora le mulțumim din suflet pe acestă cale. Pentru prima
oară de la înființarea internetului în România orice român
poate găsi aici un articol al lui Eminescu, atât după titlu și
subiect tratat cât și după perioadă sau publicație.
Articolele au fost reproduse individual din OPERA POLITICĂ a
lui Mihai Eminescu, Ediție Critică întemeiată de Perspessicius
și îngrijită de Muzeul Literaturii Române, Coordonator
Dimitrie Vatamaniuc, Editura Academiei RSR, 1985-1989.
În prezent reluam fiecare articol și îl confruntăm cu Ediția
Integrală Mihai Eminescu în 11 volume îngrijite de istoricul
literar Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei
Române și publicate pe spezele proprii la Editura Național în
2010. De asemenea, ne străduim să îmbunățim SEO-ul site-ului.
Transpunerea articolelor după ediția facsimilată a Academiei
Române este posibil să fi suferit și mici erori, drept pentru
care vă rugăm să ni le semnalați în cazul în care descoperiți
vreuna.Chiar daca munca noastră nu se vede imediat aceasta
este minuțioasă și presupune timp și atenție.
Planul următor al realizatorilor portalului este să publicăm,
pe lângă studii, dezvăluiri și amintiri mai mult sau mai puțin
inedite și cât mai multe manuscrise scanate cât și
reproducerea în format PDF sau/și JPG a fiecărei pagini de
ziar în care au apărut articolele reproduse de noi electronic,
ceea ce va întregi pe măsură această Bibliotecă online Mihai
Eminescu.
Vă mulțumim anticipat dacă răspândiți la rândul Dvs de aici
cuvintele de foc ale marelui nostru înaintaș și martir pe
altarul României Mari, Mihai Eminescu.
Doamne, ajută!
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