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SÃ RÃMÂNEM OPTIMIªTI!

Final de an – 2006. În curând se vor strãmuta calendarele. Fiecare dintre noi: individ, familie,
domeniu de activitate, comunitate... face bilanþul ºi pune în balanþã bucurii ºi dureri, împliniri ºi nemulþumiri,
aºteptãri ºi rezultate, dar, mai ales multe, foarte multe nãdejdi ºi vise.
Pentru Biblioteca Judeþeanã. „I.S.Bãdescu” – Zalãu, Sãlaj, anul, care acum îºi întoarce ultima filã,
va rãmâne ca o piatrã de hotar între „ieri” ºi „mâine”, ca o izbândã dupã o îndelungatã plutire în incertitudine.
Luna ianuarie 2006 a fost momentul înþelegerii necesitãþii de a rezolva urgent un nou spaþiu pentru
secþia cea mai mare a instituþiei noastre – SECÞIA ÎMPRUMUT PENTRU ADULÞI, cu un numãr de
aproximativ 90 000 volume, mobilier ºi toatã dotarea tehnicã existentã. Variantele propuse nu s-au dovedit
viabile, întrucât nu ofereau condiþii minime de acces la publicaþiile secþiei. Deoarece în municipiul Zalãu nu
existã bibliotecã municipalã, iar spaþii pentru deschiderea unor filiale în cartierele mãrginaºe nu s-au gãsit,
nu puteam accepta blocarea activitãþii uneia din cele mai solicitate secþii a bibliotecii judeþene.
Cu acceptarea ºi înþelegerea situaþiei de cãtre Consiliul Judeþean Sãlaj, am luat hotãrârea de a ne
muta temporar în spaþiu închiriat, considerând cã efortul financiar este mic în comparaþie cu respectul
pentru nevoia de informare ºi culturã a unei importante pãrþi din populaþia municipiului ºi judeþului.
Astfel, cu o foarte bunã organizare a unui colectiv dinamic ºi profesionist, beneficiind ºi de sprijinul
bunilor noºtri colaboratori - Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului – Sãlaj; Muzeul
Judeþean de Istorie ºi Artã – Zalãu (care
au pus la dispoziþia noastrã mijloace de
transport); Inspectoratul ªcolar
Judeþean (prin elevi ai Colegiului Tehnic
„A.P.Ilarian” ºi Grupului ªcolar – Mihai
Viteazul); Inspectoratul de Jandarmi
Judeþean – Sãlaj, am reuºit, în doar trei
sãptãmâni, sã redeschidem, în condiþii optime, accesul publicului în noul spaþiu.
Bineînþeles cã au fost ºi mai sunt nemulþumiri legate de zonã, dar, date fiind împrejurãrile, considerãm
cã a fost cea mai bunã variantã atât pentru buna pãstrare a colecþiilor cât ºi pentru utilizatori.
O construcþie în care sã reamenajãm toate secþiile Bibliotecii Judeþene - Sãlaj nu se poate înãlþa
într-o clipã, sunt multe demersuri ºi paºi necesari finalizãrii cu succes a proiectului. Noi am încercat sã
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convingem, sã avem rãbdare ºi încredere în actuala conducere a Consiliului Judeþean Sãlaj ºi, avem bucuria
acum sã anunþãm hotãrârea lor: CONSTRUIM BIBLIOTECÃ!
A fost o perioadã dificilã pentru toþi, luarea unei hotãrâri înþelepte privind rezolvarea sediului unei
instituþii de culturã de rang judeþean, care sã corespundã cerinþelor vremii, implicând multã responsabilitate.
În acest sens am analizat toate variantele, am studiat ºi vizitat noi construcþii de biblioteci din þarã,
am participat, în perioada 5 – 6 octombrie 2006 la un atelier pentru construcþie ºi amenajãri sedii biblioteci:
„LANDMARK LIBRARIES ATELIER”, organizat la Viena. Printre þãrile participante amintim: Austria,
Cehia, Danemarca, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovenia.
Din România au mai participat colegi de la bibliotecile din Brãila, Cluj-Napoca, Deva ºi Sibiu.
Materialele prezentate, discuþiile din timpul întâlnirilor, dar, mai ales faptul cã am vãzut biblioteci
moderne ne-au schimbat radical viziunea asupra viitoarei construcþii a Bibliotecii Judeþene – Sãlaj, a cãrei
piatrã de temelie va fi pusã în anul viitor.
Astfel, învãþând de peste tot, observând la faþa locului ºi ascultându-i pe cei care au participat la
noi proiecte de construcþii-biblioteci, considerãm cã noul sediu al instituþiei noastre va fi în acelaºi timp
multifuncþional, modern, eficient din punct de vedere al costurilor de întreþinere în raport cu oportunitãþile
de informare, documentare ºi relaxare oferite.
Cu toate cã rezolvarea situaþiei sediului bibliotecii cu rol de coordonare metodologicã a bibliotecilor
publice din judeþ ne-a preocupat în mod special, nu am minimalizat importanþa celorlalte activitãþi, acordând
fiecãrui sector atenþia cuvenitã.
Pentru a nu limita accesul la informare a locuitorilor judeþului am deschis împrumutul la domiciliu de
la biblioteca judeþeanã pentru toþi locuitorii judeþului Sãlaj, cunoscând situaþia fondului limitat ºi învechit de
documente deþinut de biblioteci orãºeneºti ºi comunale. Prima condiþie pentru înscrierea la Biblioteca
Judeþeanã „I.S.Bãdescu” – Sãlaj, a celor care nu au domiciliu sau flotant în Zalãu , este sã demonstreze cã
sunt cititori activi ai bibliotecii publice din localitatea de domiciliu.
Încercãm mereu sã manifestãm deschidere spre toate mijloacele care vin în interesul ºi atracþia
spre bibliotecã a utilizatorilor ºi non – utilizatorilor.
Astfel, începând cu anul 2007 biblioteca judeþeanã va împrumuta la domiciliu ºi alte documente
specifice: casete video, DVD-uri, CD-uri, publicaþii periodice.
Pentru o mai bunã comunicare cu toate categoriile de utilizatori am considerat normal ca fiecare
birou, serviciu, dar mai ales secþiile de relaþii cu publicul, sã aibã posibilitatea de a comunica ºi online prin
e-mail: bibliografic_bjs@yahoo.com – Serviciul Bibliografic, bibpresa@yahoo.com – Sala Periodice,
bibliosala@yahoo.com – Sala de Lecturã, bibadulti@yahoo.com – Secþia Împrumut pentru Adulþi,
bibcopii@yahoo.com – Secþia Împrumut pentru Copii.
3

Pe site-ul instituþiei noastre, afiºãm în permanenþã toate activitãþile de interes pentru public, noutãþi
ºi evenimente. Orice altã informaþie poate fi obþinutã ºi prin serviciul: Întreabã bibliotecarul. Bibliotecarii
de la relaþii cu publicul manifestã în permanenþã multã atenþie pentru persoanele cu dizabilitãþi, prin împrumut
ºi informare la domiciliul indicat.
Pentru a rãspunde cerinþelor de lecturã în alte limbi am continuat colaborarea cu fundaþii culturale
din mai multe þãri, astfel încât, pe lângã bogata ºi diversa achiziþie de documente specifice realizatã din
fonduri proprii, ne-am îmbogãþit colecþiile din donaþii cu 1000 de exemplare în limba maghiarã, 500 volume
carte în limba francezã, un numãr mare de volume în limba germanã, limba englezã rãmânând cel mai bine
reprezentatã (tot prin donaþii).
Anul 2007 va fi bogat în noutãþi:
materialele pregãtite pentru SECÞIA MEDIA
nu vor rãmâne doar depozitate ºi folosite
ocazional, ci vor intra în regim normal; încheierea
parteneriatelor de colaborare ºi culegere a
datelor pentru Centrul de Informare Comunitarã
este de asemenea o prioritate, multe demersuri
fiind fãcute în acest sens.
În bugetul instituþiei pentru anul viitor
este cuprinsã ºi suma necesarã achiziþionãrii unui
nou autoturism, modelul ºi capacitatea acestuia vor fi gândite în aºa fel încât sã se poatã efectua ºi transportul
de carte pentru bibliotecile din reþea, îndeplinind ºi rolul unui BIBLIOBUS. Participãm la activitãþile
bibliotecilor publice ºi cu materiale audio-vizuale.
Intenþia noastrã este sã transformãm bibliotecile
publice în adevãrate centre de informare, în locuri
atractive unde toate categoriile sã intre cu plãcere, gãsind
aici spaþii luminoase, bine dotate atât pentru informare,
culturã cât ºi pentru relaxare. În acest sens munca noastrã
de convingere se va îndrepta în special spre administraþia
publicã localã (vom participa la ºedinþele de consiliu local)
din acele localitãþi unde necesitatea schimbãrii este
inevitabilã.
În anul 2006 s-au mai mutat în alte spaþii bibliotecile din: Carastelec (extindere), Halmãºd, Horoatul
Crasnei, Nãpradea, Valcãu.
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Promisiunile pentru anul 2007 sunt multe ºi dorim sã avem încredere cã toate se vor împlini. Astfel
în: Bãbeni, Boghiº (bibliotecã nou înfiinþatã), Chieºd, Creaca, Meseºeni, Mirºid, Nuºfalãu, Plopiº, Poiana
Blenchii, ªamºud aºteptãm sã se inaugureze noile sedii ale bibliotecilor publice.
Vom continua sã ne preocupãm de informatizarea instituþiilor din subordine încercând sã realizãm
Catalogul Colectiv Judeþean.
În toate aspectele ce þin de bunul mers al reþelei de biblioteci publice din Sãlaj e importantã
colaborarea mai multor factori, implicarea ºi responsabilitatea fiecãruia în parte ºi a tuturor fiind cheia
reuºitei.
Avem încredere în puterea noastrã de convingere prin fapte ºi, dacã în fiecare an îmbogãþim zestrea
acestor instituþii prin spaþii corespunzãtoare, achiziþie valoroasã, dotare tehnicã, informatizare ºi, mai ales,
dãruire ºi profesionalism vom reuºi sã fim cele mai importante puncte de atracþie în comunitate.
Pentru activitatea deosebitã din anul precedent o parte din cei mai merituoºi bibliotecari au fost
evidenþiaþi ºi au primit diplome:
Biblioteca Judeþeanã
-

Stelian Gog – contabil ºef – pentru buna gestionare a resurselor financiare

-

Ileana Neaga – activitãþi culturale – secþia copii

-

Mariana Cãrpineanu – implicare în proiecte

-

Alina Diana Paina – iniþiativã

Biblioteci Orãºeneºti
-

Cornelia Cordea – Biblioteca Orãºeneascã Jibou

-

Dumitru Corbeanu - Biblioteca Orãºeneascã ªimleu Silvaniei

Biblioteci Comunale
-

Livia Solomonean – bibliotecarul anului – Biblioteca Comunalã Someº Odorhei

-

Florica Popiþ - Biblioteca Comunalã Bocºa

-

Sekrenes Ildiko - Biblioteca Comunalã Camãr

-

Florica Sârb - Biblioteca Comunalã Ip

-

Emilia Pop - Biblioteca Comunalã Marca

-

Denes Piroska - Biblioteca Comunalã Vârºolþ

Complexitatea activitãþilor din bibliotecile publice sãlãjene nu poate fi cuprinsã în paginile unei
reviste. Aproape zilnic mass-media localã a prezentat aspecte din viaþa bibliotecilor publice.
Intenþia noastrã prin publicarea anualã a revistei „I.D.E.I.” este aceea de a lãsa fãrâme dintr-o
muncã laborioasã ce implicã multã cercetare, spirit de iniþiativã, profesionalism, pasiune spre a uºura posibila
curiozitate a celor ce vin. Începând cu anul 2007 ne-am propus sã editãm lunar un „BULETIN
CULTURAL”.
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A fost întocmit un chestionar de cãtre Biblioteca Judeþeanã distribuit ºi completat de utilizatorii
tuturor bibliotecilor publice din Sãlaj. Nemulþumirile cititorilor vizeazã în special fondul de publicaþii din
biblioteci (foarte învechit), spaþiile necorespunzãtoare în multe localitãþi, precum ºi nevoia informatizãrii.
Multe ar fi de spus. La final de an culegem roadele. ªi, cum noi, cei care trãim între atâtea lucruri
frumoase cuprinse în paginile cãrþilor, dorim sã credem, nu sã ne îndoim, sã dãruim, nu sã cerem, sã lãudãm
în loc de a critica, sã gãsim întotdeauna CUVÂNTUL CARE ZIDEªTE, nu pe acela care distruge, rãmânem
optimiºti ºi trãim cu nãdejdea cã vremurile vor fi prielnice, cã fiecare localitate sãlãjeanã, devenind –
europeanã va avea ca ºi carte de vizitã – biblioteca.
Mulþumim tuturor celor care au demonstrat cã înþeleg importanþa culturii ºi informaþiei ºi, cunoscând
faptul cã multe probleme mai sunt de rezolvat, le dorim inspiraþie, putere ºi fonduri pe mãsura viselor ºi
proiectelor viitoare.
Florica Pop
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POVESTE…

Aº putea începe cu… a fost odatã ca niciodatã, sau… era odatã, dar… NU! Eu zic: existã ºi azi
în bibliotecã… un copac… COPACUL CÃRÞII… sã vã spun povestea lui?
Ei bine, presupunând cã aþi rãspuns „da”, îmi permit sã fiu azi povestitoare, sã-mi pun ochelarii, sã
întind covoraºul fermecat (în jurul cãruia ne vom aºeza turceºte toþi), sã aprind o lumânare purpurie, sã vã
privesc sincer în ochi, ºi sã vã spun tot ce am auzit ºi eu demult, de la cineva…
Se zice cã, totul a început într-un amurg splendid, când un gri-cenuºiu a început sã împãienjeneascã
cerul… Un grup de copii se juca încã în spatele unei biblioteci, în jurul unui copac bãtrân ºi uscat, când unul
dintre ei, Ionuþ, a descoperit lângã rãdãcinile copacului o bucãþicã de hârtie mototolitã ºi plinã de noroi.
Parcã o voce din adânc îi spunea sã o ridice ºi sã o desfacã. Ei, aºa a ºi fãcut. A descâlcit hârtia mototolitã
ºi spre marea lui surprindere pe ea scria: „Sunt copacul cãrþii! Ajutã-mã sã revin la viaþã, sã nasc flori
parfumate ºi colorate, sã dau viaþã unor frunze proaspete ºi mai ales sã rodesc fructul meu cel în toatã
lumea cunoscut- cartea.” Ionuþ a mai citit o datã scrisoarea ºi a considerat cã ar fi bine sã împãrtãºeascã
cele citite prietenilor sãi: Lidia ºi Dacian. Bineînþeles cã Lidia, o fetiþã foarte cuminte, silitoare, iubitoare de
carte, s-a arãtat interesatã sã ajute acest biet copac, dar Dacian, un copil preocupat doar de joacã, de
distracþie, a luat totul ca pe o glumã proastã, ba chiar a râs de Ionuþ ºi de Lidia:
- Doar n-o sã credeþi toate prostiile înºirate pe o bucãþicã de hârtie mototolitã ºi murdarã!!
S-a întors ºi ºi-a continuat joaca, vãzându-i pe cei doi foarte porniþi sã rezolve misterul. Lidia, fetiþa
cea cuminte, ºi-a adus aminte cã a citit cândva într-o carte împrumutatã de la bibliotecã faptul cã sufletele
celor neliniºtiþi se trezesc noaptea ºi încearcã sã-ºi aline necazurile pe care le-au trãit cândva, în timpul vieþii.
Astfel, cei doi copii, hotãrâþi sã ajute bietul copac „al cãrþii” (de care nu auziserã pânã acum), au stabilit sã
se întâlneascã la miezul nopþii.
Era înainte cu puþin de miezul nopþii, când cei doi copii, puþin somnoroºi, puþin fricoºi, dar foarte
hotãrâþi, au stat sub copacul cel uscat ºi posomorât. Cum ceasul a bãtut ora douãsprezece, dintr-o datã
cerul parcã ºi-a schimbat culoarea, aerul era îmbietor, iar pãmântul s-a transformat într-un covor moale
pluºat. La început, copiii au fost uºor speriaþi, dar într-un final Lidia ºi-a adus aminte de cele citite despre
asemenea evenimente ºi s-a calmat. L-a calmat ºi pe Ionuþ, care s-a arãtat foarte îngrozit de cele întâmplate
în jurul lui.
Copacul cel uscat, în umbra cãruia se jucau pânã acum, a fãcut o plecãciune, ºi-a deschis ochii
blânzi larg ºi a început sã grãiascã într-un ton atât de cald ºi de dulce, încât fãrâma de fricã, pe care o mai
simþeau cei doi, a dispãrut ca ºi cum ar fi fost ºtearsã cu buretele.
- În primul rând, mulþumesc cã aþi decis sã mã ajutaþi, cã de asta aþi venit, nu?
7

-

Ba da – rãspunserã copiii la unison.

-

Nu prea am timp de pierdut, aºa cã vã voi spune pe scurt povestea mea.

ªtiþi, copii, eu sunt copacul cãrþii. Eu rodesc cãrþi frumoase, pe care le fac cadou copiilor ce vin sã
citeascã sub umbra ramurilor mele. Pe vremuri eram mai mulþi fraþi. Copiii veneau, se jucau lângã noi,
învãþau la umbra noastrã, iar noi drept recompensã pentru silinþa lor, le fãceam cadou roadele noastre…
cãrþile. La rândul lor copiii ne rãsplãteau ºi lecturau cãrþile
pe care le primeau cadou de la noi. Cu cât mai mulþi copii
li se alãturau, noi cu atât mai multe roade dãdeam. Nu era
creangã de-a noastrã care sã nu nascã vreo carte. Erau
vremuri foarte frumoase ºi noi eram bucuroºi sã oferim
plãcere micilor noºtri prieteni cititori ºi iubitori de carte.
Am fost fântânã pentru cei însetaþi de cunoaºtere, leac
pentru cei bolnavi, un adãpost pentru cei rãtãciþi în viaþã…
„Ei, aºa vremuri frumoase au fost!…” – suspinã copacul.
Mulþi dintre acei copii, acum sunt medici, oameni de ºtiinþã,
personalitãþi de seamã ale locului. Din pãcate, însã, au uitat
sã povesteascã copiilor, nepoþilor lor despre noi… Nu peste
mult timp am devenit toþi „inutili”, foarte puþini ne-au mai
vizitat, aproape toþi au uitat de existenþa noastrã.
Din momentul în care micii noºtri amici au încetat sã savureze „FRUCTUL” nostru în favoarea altor
preocupãri, precum jocurile electronice ori calculatorul, fraþii mei au început rând pe rând sã se stingã din
viaþã. Din pãcate, dragii de ei, n-au fost atât de inspiraþi încât mãcar sã combine cele douã plãceri: calculatorul
ºi cartea – ºi nici nu au avut îndrumãtori care sã le arate calea cea corectã.
Uite aºa, eu sunt singurul care a supravieþuit din neamul nostru, pentru cã eu mai sper ºi mai cred
încã în voi, copii,… cred cã va veni încã o datã o zi când voi mai putea înflori, rodi, ºi, cu mare bucurie voi
dãrui fructul meu atât de preþios. De aceea m-am hotãrât sã mã stabilesc lângã o bibliotecã, o „casã a
cãrþii”, pentru cã am sperat cã doar în apropierea unui astfel de loc voi gãsi copii, care, într-adevãr, vor
vrea sã mã ajute.
- Ei bine, dar noi ce trebuie sã facem? – întrebã Lidia.
- Vã spun eu… în primul rând trebuie sã vã strângeþi toþi prietenii. Sã le povestiþi despre mine ºi
povestea mea, iar pe cei dornici sã mã ajute, aduceþi-i aici la umbra mea, înarmaþi cu cât mai multe cãrþi ºi
citiþi-mi, mângâiaþi-mi urechile cu operele marilor scriitori, daþi-mi ocazia sã respir aerul proaspãt al
cunoaºterii, rãsfãþaþi-mã cu poezii recitate de voi, cântaþi-mi muzica marilor maeºtri – astfel încât sã vã pot
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ºi eu bucura cu darul meu cel preþios – CARTEA. Vã rog, ajutaþi-mã sã revin la viaþã ºi, ajutându-mã, ºi
eu voi putea fi cheia care deschide una dintre uºile cãtre viitorul vostru.

***

Pfuuuuuuu…………. am suflat lumânarea deoarece consider cã v-am povestit îndeajuns, încât
sã vã faceþi o idee despre cum au procedat cei doi copii ºi cum ar trebui sã procedaþi ºi voi. Doresc sã
specific cã aceastã poveste nu este adresatã DOAR copiilor, ci ºi celor mari – pãrinþilor, profesorilor,
învãþãtorilor, bibliotecarilor etc. Sper totodatã cã, citind aceastã poveste v-aþi pus întrebarea dacã acest
copac al cãrþii existã într-adevãr ºi dacã da – unde? Vã rog sã scotociþi în adâncul sufletului vostru ºi veþi
gãsi rãspunsul. Dacã rãspundeþi „DA”, înseamnã cã aþi receptat mesajul acestei poveºti, dacã rãspundeþi
„NU”, vã rog sã reflectaþi asupra unei alte întrebãri… „Oare de ce?…”

Fazakas Éva

MIHAI EMINESCU – IONIÞÃ SCIPIONE
BÃDESCU

Numele lui Ioniþã Scipione Bãdescu aparþine
istoriei noastre literare, în primul rând, graþie
împrejurãrilor care l-au împins în orbita vieþii lui
Eminescu, fiind una din „steluþele” luminate de Luceafãrul nostru naþional.
Ioniþã Scipione Bãdescu a fost, în primul rând, un ziarist de prestigiu, cu numeroase articole publicate
în presa vremii, atât cea din Ardeal, cât ºi cea din Vechiul Regat: Aurora românã, Timpul, Românul,
Curierul de Iaºi, Curierul român, unde, în perioada 1886-1904, a ocupat funcþia de redactor-ºef.
Relaþiile dintre Ioniþã Scipione Bãdescu, Eminescu ºi Caragiale au fost înlesnite de preocupãrile
comune ale celor trei pentru literaturã, poezie ºi jurnalism.
O perioadã au lucrat împreunã la ziarul conservator Timpul. Scrisoarea lui Caragiale din 1899, un
document de incontestabilã valoare pentru istoria noastrã literarã, aminteºte de talentul de ziarist al lui
Bãdescu, numindu-l pe acesta „vechiul meu dascãl în publicisticã” ºi continuã cu rânduri impresionante
despre vechea lor prietenie „(...) ne-am fi întinerit unul pe altul cu aproape un sfert de veac prin reconstituirea
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acelor scumpe timpuri petrecute la Timpul, când strãlucea pe scena tineretului bucureºtean celebrul trio
Eminescu – Bãdescu – Caragiale, când gândeam, speram ºi râdeam împreunã, aºa de mult... ”
Bãdescu s-a dovedit a fi un prieten de nãdejde al marelui nostru poet naþional, prietenia lor având
la bazã, pe lângã preocupãrile comune amintite, ºi locurile comune ale existenþei lor. Se pare cã cei doi
s-au cunoscut în primãvara anului 1869 la Bucureºti, unde, activând la societatea Orientul primesc sarcina
de a culege folclor, sunt colegi la Timpul, iar din 1882 Bãdescu se stabileºte definitiv la Botoºani, orãºel
unde locuia sora marelui nostru poet, Harieta.
Bãdescu l-a admirat cu statornicie pe poet ºi opera sa.
ªi lui Eminescu îi va fi plãcut firea deschisã ºi înflãcãratã a lui Bãdescu, deoarece trãsãturile
temperamentale ale ardeleanului le regãsim întrupate în personajul principal din „Geniu pustiu”, Toma
Nour. Acest fapt este confirmat ºi de ªt. Cacovean care cunoscuse îndeaproape pe Eminescu ºi prietenii
sãi, afirmând cã poetul era legat de transilvãneni, între care se simþea mai „acasã” ºi „în largul sãu.”
Dar despre devotamentul lui Bãdescu pentru Eminescu vorbesc cel mai bine faptele acestuia.
În primãvara anului 1887 cei doi prieteni se întâlnesc din nou, la Botoºani, ºi poetul retrãieºte aici,
în tovãrãºia lui Bãdescu, în rãgazurile scurte ale bolii, clipe de bucurie.
Din funcþia de redactor-ºef al ziarului Curierul român, Scipione Bãdescu a urmãrit de aproape
în aceºti ani (1887-1889) evoluþia bolii marelui poet, înregistrând cu bucurie momentele rare ale revenirii
acestuia. Poate e singura perioadã din viaþa lui Eminescu ce ne e cunoscutã mai amãnunþit ºi documentat,
ºi asta datoritã Curierului român.
Bãdescu va întreprinde cu pasiune neobositã campania pentru ajutorarea lui Eminescu, în epoca
tristã de la Botoºani, arãtând opiniei publice valoarea inegalabilã a creaþiei poetului.
A intervenit, pe calea publicitãþii, pentru ajutorarea legalã a poetului, încercând sã determine guvernul
sã-i acorde o pensie, înfierând indiferenþa oficialitãþilor faþã de poet: „Ce timpuri, ce societate, ce barbarie!”
Cu trupa Fanny Tardini – Vlãdicescu a organizat reprezentaþii de teatru în beneficiul poetului.
Dupã moartea lui Mihai Eminescu, planurile lui Ioniþã Scipione Bãdescu ºi activitatea sa sunt
dedicate cinstirii memoriei poetului. Din pãcate, ambiþiosul proiect de a reda în treizeci de episoade cele
mai interesante aspecte din viaþa lui Eminescu nu s-a concretizat. Ele ar fi adus informaþii preþioase, care
lipsesc, mai ales pentru perioada tinereþii poetului.
Cu siguranþã cã demersul sãu cel mai important rãmâne iniþierea unor manifestãri artistice pentru
ridicarea unui bust al poetului la Botoºani. Implicarea lui Bãdescu în organizarea unor acþiuni cu tentã
culturalã începe în primãvara anului 1890, când prezintã în cadrul unei asemenea acþiuni lucrarea cu tema
„Miºcarea culturalã a românilor din cele din urmã trei decenii ºi rolul lui Eminescu în aceastã generoasã
miºcare”. Despre Eminescu ºi rolul sãu, Ioniþã Scipione Bãdescu afirmã cã: „în douã direcþii ale manifestãrii
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noastre culturale el s-a afirmat ca stãpân absolut, ridicându-se chiar mai presus de nivelul contemporanilor
sãi ºi exercitând o influenþã irezistibilã asupra generaþiei noastre tinere, ca poet ºi ca ziarist.”
Anul 1980 marca dezvelirea, la 11 septembrie, la Botoºani, a primului bust al lui Mihai Eminescu,
lucrare realizatã de cãtre sculptorul Ion Georgescu.
Fondurile necesare pentru concretizarea acestui proiect s-au strâns prin subscripþie publicã. Donaþiile
cele mai consistente au venit din partea lui Kogãlniceanu, T. Maiorescu ºi, desigur, Bãdescu.
Cu ocazia dezvelirii bustului, Ioniþã Scipione Bãdescu avea sã rosteascã un discurs:
(...) Ceea ce apoteozãm dar cu toþii, în acest moment solemn, nu este atât poetul liric,
autorul sentimental al Venerei ºi Madonei, ori al Luceafãrului, cu atât mai puþin ziaristul sclav al
unui condei pe care nevoia poate i l-a pus în mânã, pe cât, ºi înainte de toate, este puternicul
cugetãtor, ce-ºi biciuieºte timpul în Epigonii ºi Satire... Eminescu înainte a fi poetul întregii
românimi, este ºi va rãmâne cel mai mare, pânã astãzi, fiu al Botoºanilor.
Cercetatã mai riguros, biografia lui Ioniþã Scipione Bãdescu ar aduce contribuþii apreciabile la
cunoaºterea vieþii ºi operei lui Mihai Eminescu. L-am cunoaºte mai bine pe Eminescu prin I.S.Bãdescu.
Veronica Petrean

CATALOGUL COLECTIV JUDEÞEAN (CCJ)
reþea judeþeanã de informare bibliograficã

CCJ poate fi definit ca fiind o bazã de date cu un punct unic de acces la totalitatea informaþiilor din
sistemul bibliotecilor de pe raza judeþului.
Catalogul Colectiv Judeþean îºi propune sã rãspundã nevoilor de informare a utilizatorilor bibliotecilor
de pe raza judeþului prin crearea unei reþele judeþene integrate de informare bibliograficã, având în centrul
sãu, drept punct unic de coordonare, administrare ºi control de specialitate Biblioteca Judeþeanã. Este un
catalog ce înglobeazã colecþiile mai multor biblioteci din judeþ stocate sub forma unei baze de date pe un
computer (server), gãzduit de Biblioteca Judeþeanã, cu care bibliotecile participante pot face schimburi de
date. Acest lucru este posibil offline sau poate fi accesat online prin intermediul infrastructurii internet de o
bibliotecã participantã (pentru preluarea înregistrãrii) sau un cititor (pentru informare directã).
Crearea Catalogului Colectiv Judeþean are la bazã sistemul integrat de bibliotecã TinLib ºi TinRead
pentru integrarea datelor bibliografice din baza de date localã a bibliotecii în baza de date a CCJ ºi acordarea
de acces prin internet la aceste date. Acest sistem software va permite interconectarea bibliotecii judeþene
cu bibliotecile comunale ºi orãºeneºti ºi realizarea unei reþele judeþene în cadrul cãreia Biblioteca Judeþeanã
reprezintã nodul central. Structura catalogului este de tip stea, având drept nucleu Biblioteca Judeþeanã.
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Pentru a putea deveni un instrument de lucru indispensabil atât pentru bibliotecari cât ºi pentru
cititori, CCJ trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
- sã conþinã descrieri bibliografice unitare (din punct de vedere al bibliotecarului)
- sã ofere acces rapid la informaþie, indiferent de localizarea acestuia (din punctul de vedere al
utilizatorului)
Realizarea unei reþele de informare bibliograficã la nivel judeþean ºi crearea unui catalog colectiv
implicã gradul de informatizare a bibliotecilor din cadrul judeþului. Fiecare bibliotecã selectatã trebuie sã
dispunã la nivel local atât de reþea localã (sau cel puþin o staþie de lucru) cât ºi de conectare internet.
Sistemul software implementat la bibliotecile participante trebuie sã corespundã cerinþelor de gestionare a
datelor bibliografice ºi documentare. Aceste cerinþe implicã urmãtoarele:
- sã permitã catalogarea tuturor colecþiilor de documente (monografii, seriale, analitice, audio/video)
- sã dispunã de un modul specializat de circulaþie (gestionarea împrumuturilor)
- sã dispunã de un modul specializat de acces online pentru public la informaþiile din catalogul propriuOPAC
- sã dispunã de un modul specializat de acces online pentru public la informaþiile internet (WEB OPAC)
- sã ofere posibilitatea de elaborare de rapoarte specifice activitãþilor (bibliografii, buletine, anuare,
statistici)
- sã permitã implementarea standardului Z39.50 pentru accesarea informaþiilor de pe internet
- export/import de date în formate standard MARC
- sã permitã lansarea de apeluri multicasting (cãutarea simultanã în cataloagele mai multor biblioteci
aflate geografic la distanþã)
Softul specializat care satisface aceste cerinþe în prezent este TinLib pentru Biblioteca Judeþeanã ºi
Tlib pentru bibliotecile orãºeneºti ºi comunale. În prezent, Biblioteca Judeþeanã deþine o bazã de date care
reflectã în totalitate colecþiile bibliotecii. Urmeazã instalarea sistemului TinRead, integrarea sa cu sistemul
local ºi lansarea în exploatare a sistemului ce va permite accesul prin internet la baza de date a CCJ. Etapa
urmãtoare va fi selectarea ºi cooptarea bibliotecilor participante care trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
criterii:
- dotare tehnicã (hard, soft, posibilitãþi de conectare la internet)
- grad de corectitudine a implementãrii standardelor
- numãrul de titluri catalogate într-un an
- disponibilitatea pentru colaborare ºi instruire
În prezent bibliotecile care deþin dotarea tehnicã necesarã sunt cele din: Criºeni, Bãlan, Sãrmãºag,
Sãlãþig ºi Gâlgãu.
Modul de lucru în cadrul reþelei judeþene este urmãtorul:
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a) accesarea CCJ exclusiv pentru informare – înseamnã doar consultarea bazei de date
b) participarea cu date proprii la constituirea CCJ - la aceastã operaþiune pot participa atât bibliotecile
ce dispun de sisteme specializate de bibliotecã ºi conexiune internet ºi pot transmite date online
cãtre Biblioteca Judeþeanã, cât ºi bibliotecile ce dispun de sistem specializat de bibliotecã ºi nu
dispun de conexiune internet – aceste biblioteci pot transmite date offline cãtre Biblioteca Judeþeanã
c) preluarea de informaþii (descrieri bibliografice) din CCJ ºi includerea lor în bazele de date locale –
se referã la oricare dintre bibliotecile ce dispun de sistem specializat de bibliotecã ºi conexiune
internet. Ele pot prelua prin operaþiunea de export/import descrieri bibliografice pentru documentele
pe care le deþin. Este un mod de lucru foarte avantajos pentru bibliotecile mici care au un singur
bibliotecar
Responsabilitãþile Bibliotecii Judeþene în procesul de creare al CCJ vor fi urmãtoarele:
- control bibliografic de autoritate – validarea datelor privind colecþiile existente, evitarea introducerii
multiple ºi neuniforme a datelor, impunerea standardelor ºi procedurilor comune de lucru
- întreþinerea sistemului automatizat local (pentru a funcþiona la parametri optimi)
- asumarea rolului de instituþie coordonatoare pentru bibliotecile din judeþ care vor fi integrate în
reþea: asistenþã profesionalã ºi tehnicã; sprijinirea bibliotecilor mici
Rezultatele obþinute prin realizarea CCJ vor fi urmãtoarele:
Pe plan local:
- acces mai simplu la informaþie printr-o modalitate mai rapidã ºi mai eficientã
- creºterea numãrului de utilizatori ai serviciilor de bibliotecã
- eficientizarea serviciilor pentru grupuri þintã distincte cu nevoi de informare diferite
- modernizarea mijloacelor de informare ºi asigurarea utilizãrii noilor tehnologii pentru accesul liber la
informaþie
- extinderea relaþiilor cu instituþii ºi organisme din sfera social-culturalã
- promovarea istoriei comunitãþilor locale
Pe plan judeþean:
- redefinirea bibliotecii judeþene ºi a reþelei de biblioteci din judeþ în contextul noilor tehnologii ºi a
integrãrii europene
- promovarea valorilor culturale comunitare la nivelul judeþului
- extinderea serviciilor de consultanþã pentru informare ºi documentare
Fiind un proiect de duratã, Catalogul Colectiv Judeþean se va face în timp, în funcþie de stadiul de
informatizare a bibliotecilor din judeþ. Existã multe promisiuni din partea autoritãþilor locale, aºteptãm
concretizarea acestora.
Balogh Gabriella
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BIBLIOTECA ÎN DIALOG CU UTILIZATORII - sondaj de opinie
Pentru a cunoaºte care este pãrerea utilizatorilor despre activitatea bibliotecii, precum ºi mãsurarea
eficienþei serviciilor oferite, a satisfacþiei acestora faþã de oferta culturalã a bibliotecii, în perioada 14 – 30
septembrie 2006 am efectuat un sondaj în rândul utilizatorilor care au vizitat biblioteca în perioada respectivã.
Eºantionul a cuprins un numãr de 100 de subiecþi, reprezentând 4% din utilizatorii activi ai bibliotecii pânã
la data de 31 august 2006 ºi a avut în vedere structura socio-profesionalã, de vârstã, sex ºi naþionalitate a
utilizatorilor activi.
Sondajul s-a realizat prin intermediul unui chestionar care a cuprins un numãr de 14 întrebãri,
majoritatea închise, precodificate, unele dintre ele folosind scale de evaluare ºi a fost aplicat în toate secþiile
de relaþii cu publicul. (Anexa 1).
Prelucrarea datelor s-a fãcut pe calculator ºi s-au obþinut urmãtoarele rezultate:
Întrebarea 1. 46% dintre subiecþi viziteazã biblioteca mai mult de 20 de ori pe an
19% viziteazã biblioteca între 16-20 ori pe an
17% viziteazã biblioteca între 11-15 ori pe an ºi în procente egale, 9% dintre subiecþi
viziteazã biblioteca de 6-10 ori pe an, respectiv 1-5 ori pe an.
Întrebarea 2. Pentru a ajunge la bibliotecã, utilizatorii folosesc un timp care variazã între 4 minute,
cel mai puþin, ºi 60 de minute, cel mai mult, rezultând o medie de 17 minute pentru fiecare subiect chestionat.
Întrebarea 3. 66% dintre subiecþi rãspund cã au cãutat o carte sau o revistã
35% dintre subiecþi rãspund cã au cerut ajutorul bibliotecarului în gãsirea informaþiei
dorite
30% rãspund cã au consultat cãrþi sau reviste pentru informaþii specifice
27% rãspund cã au citit cãrþi, ziare, reviste
16% rãspund cã au rãsfoit materiale tipãrite
10% rãspund cã au primit informaþiile cerute anterior ºi 7% rãspund cã au consultat
catalogul pentru a identifica ºi localiza materiale.
Întrebarea 4. 56% dintre subiecþi evalueazã ca foarte bune serviciile oferite de bibliotecã, în
timp ce 37% dintre subiecþi le evalueazã ca fiind bune, restul de 7% le apreciazã ca fiind medii.
Întrebarea 5. 59% dintre subiecþi au plasat pe primul loc Serviciul de Relaþii cu Publicul, pe
locul doi a fost plasatã colecþia de cãrþi ºi alte materiale cu un procent de 51%, pe locul al treilea a fost
situat Catalogul bibliotecii cu un procent 66% dintre subiecþi, pe locul patru Serviciul bibliografic cu un
procent de 39%, iar pe ultimul loc a fost situat Serviciul de fotocopiere cu un procent de 50%.
Întrebarea 6. 27% sunt foarte mulþumiþi de colecþia de cãrþi ºi ziare existente în bibliotecã, 62%
dintre subiecþi sunt mulþumiþi, 8% nici mulþumiþi, nici nemulþumiþi, iar 3% sunt nemulþumiþi în ceea ce priveºte
colecþia de cãrþi ºi reviste.
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Întrebarea 7. 67% dintre subiecþi sunt foarte mulþumiþi de solicitudinea arãtatã de personalul
bibliotecii, 33% sunt mulþumiþi.
Întrebarea 8. Referitor la cunoaºterea sau necunoaºterea serviciilor oferite de bibliotecã rezultatele
au fost:
Împrumut de documente la domiciliu:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 3%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 9%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 5%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 6%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 77%

Servicii oferite prin telefon sau prin email:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 10%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 29%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 17%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 39%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 5%

Acces la cataloagele electronice ºi la cele tradiþionale ale bibliotecii:
-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 14%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 9%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 21%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 56%

Împrumut interbibliotecar:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 8%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 28%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 12%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 45%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 7%

Consultarea pe loc a documetelor (Sala de Lecturã):
-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 3%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 6%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 91%

Consultare de ziare, reviste, informare în domeniul legislaþiei (Secþia Periodice):
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 2%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 11%
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-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 12%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 14%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 61%

Acces la Internet:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 1%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 10%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 13%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 7%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 69%

Oferirea de informaþii ºi referinþe (de cãtre bibliotecar):
-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 4%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 2%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 94%

Rezervãri de titluri:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 7%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 25%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 12%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 48%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 8%

Copierea ºi multiplicarea documentelor, indiferent de tipul de suport:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 1%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 21%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 12%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 16%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 50%

Scanarea dupã documentele bibliotecii:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 4%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 32%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 10%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 42%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 12%

Servicii de compactorie:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 12%
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-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 40%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 10%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 34%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 4%

Bibliografii la cerere:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 7%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 38%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 10%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 32%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 13%

Tehnoredactare de lucrãri sau alte documente:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 11%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 35%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 19%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 29%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 6%

Facilitãþi de culegere de texte pe calculator:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 7%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 37%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 20%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 23%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 13%

Activitãþi culturale, expoziþii, etc:
-

Nu cunosc existenþa serviciului ºi nu l-ar utiliza niciodatã: 4%

-

Nu cunosc existenþa serviciului, dar l-ar putea utiliza: 17%

-

Nu cunosc, dar îl vor utiliza: 24%

-

Cunosc, dar nu l-au utilizat niciodatã: 25%

-

Cunosc ºi utilizeazã serviciul: 30%

Întrebarea 9. 9% sunt foarte mulþumiþi de ofertele bibliotecii, de clãdirea, poziþia ºi locul de lecturã,
53% dintre subiecþi sunt mulþumiþi, 24% sunt nici mulþumiþi, nici nemulþumiþi, iar 14% sunt nemulþumiþi.
Întrebarea 10. 11% dintre subiecþi sunt foarte mulþumiþi de amplasamentul bibliotecii în comunitate,
54% sunt mulþumiþi, 22% sunt nici mulþumiþi, nici nemulþumiþi, 10% sunt nemulþumiþi, 3% sunt total nemulþumiþi.
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Întrebarea 11. 36% dintre subiecþi sunt foarte mulþumiþi de orarul de funcþionare al bibliotecii,
60% sunt mulþumiþi, 3% sunt nici mulþumiþi, nici nemulþumiþi, iar 1% sunt nemulþumiþi.
Întrebarea 12. 31% dintre subiecþi sunt foarte mulþumiþi de materialele de lecturã primite, 64%
sunt mulþumiþi, 5% sunt nici mulþumiþi, nici nemulþumiþi .
Întrebarea 13. Materialele ºi informaþiile solicitate bibliotecii le-au servit subiecþilor în urmãtoarele
scopuri:
-

activitate profesionalã: 39%

-

ºcoalã: 75%

-

hobby: 83%

-

deconectare: 44%

-

cãlãtorii: 11%

-

altele (culturã generalã, informare, instruire): 10%

Întrebarea 15. Comentarii ºi sugestii privind serviciile oferite de Biblioteca Judeþeanã:
-

mai multã publicitate a serviciilor oferite
o singurã locaþie unde sã funcþioneze toate serviciile bibliotecii

-

filiale în cartierele mai îndepãrtate

-

posibilitatea de a împrumuta publicaþii ºi pentru utilizatorii care au domiciliu în judeþul Sãlaj

-

prelungirea orarului de sâmbãtã

-

construirea unei noi clãdiri mai spaþioase ºi mai accesibile pentru biblioteca judeþeanã, aprecieri
pozitive pentru iniþiativa de a construi o bibliotecã nouã

-

achiziþionarea de cãrþi celebre din literatura universalã în limba englezã

-

mai multe cãrþi de specialitate: psihologie, filosofie, religie, etc. ºi în limba maghiarã

-

amplasarea bibliotecii în zona centralã, având în vedere cã este singura bibliotecã publicã în
oraº

-

mai multe titluri noi

-

izolare fonicã la Sala de Lecturã

-

creºterea colecþiei de cãrþi în limba englezã

-

acces la mai multe calculatoare, spaþiul sã fie mai mare

-

program mai lung, cel puþin o zi pe sãptãmânã (chestionarul este completat la Secþia de Împrumut
pentru Adulþi)

Interpretarea rezultatelor. Concluzii
Din rezultatele obþinute se observã cã un procent de 65% dintre subiecþi viziteazã biblioteca în
medie de 20 de ori pe an, ceea ce înseamnã o vizitã la 2-3 sãptãmâni, periodicitate pe care noi o apreciem
ca „bunã”. Pe parcursul vizitelor la bibliotecã observãm cã o mare parte dintre subiecþii chestionaþi cautã
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cãrþi sau reviste, un mare numãr apeleazã la ajutorul bibliotecarului pentru gãsirea informaþiilor dorite,
cataloagele sunt puþin utilizate ºi aproape de fiecare datã sub îndrumarea bibliotecarului. De remarcat este
faptul cã bibliotecarul are o importanþã deosebitã în furnizarea informaþiilor de care utilizatorii au nevoie,
mai ales în condiþiile în care marea majoritate nu prezintã o bibliografie, ci vin cu o tematicã prea puþin
conturatã.
Zalãul nu este un oraº foarte întins, prin urmare timpul necesar pentru a ajunge la bibliotecã este
relativ optim pentru subiecþii chestionaþi.
Marea majoritate a subiecþilor chestionaþi apreciazã drept bune ºi foarte bune serviciile oferite de
cãtre Biblioteca Judeþeanã, lucru pozitiv pentru noi, mai ales cã eforturile noastre s-au îndreptat întotdeauna
spre a îmbunãtãþi ºi dezvolta serviciile în funcþie de cerinþele utilizatorilor noºtri.
Aºa cum se constatã ºi din practica zilnicã, cel mai important ºi utilizat serviciu este cel al relaþiilor
cu publicul, urmat de stocul de cãrþi ºi alte materiale, plasat pe locul doi ca importanþã, al treilea loc fiind
ocupat de catalogul bibliotecii. Se observã o bunã cunoaºtere a serviciilor bibliotecii, precum ºi a importanþei
colecþiei de cãrþi ºi a reflectãrii acestora în mijloacele de informare ale bibliotecii. Situarea serviciului
bibliografic pe locul al patrulea poate însemna o slabã cunoaºtere a acestui serviciu, cât ºi a potenþialului pe
care îl poate oferi pentru public. Deºi foarte utilizat, situarea serviciului de fotocopiere pe ultimul loc ca
importanþã, dovedeºte o maturitate ºi o justã apreciere a subiecþilor faþã de rãspunsul la aceastã întrebare.
Deºi majoritatea subiecþilor chestionaþi (89%) sunt mulþumiþi ºi foarte mulþumiþi de colecþia de cãrþi ºi
reviste al bibliotecii, se remarcã o contradicþie între rãspunsul lor ºi sugestiile pe care le fac privind acoperirea
unor domenii cum ar fi: psihologie, filosofie, religie, precum ºi de publicaþii în limba maghiarã sau englezã;
putem aprecia cã subiecþii nu cunosc suficient de bine fondul de publicaþii.
În ceea ce priveºte solicitudinea personalului bibliotecii, subiecþii chestionaþi sunt mulþumiþi ºi foarte
mulþumiþi, ceea ce înseamnã o bunã pregãtire profesionalã ºi comportament adecvat al personalului care
lucreazã în bibliotecã.
Referitor la serviciile pe care le oferã biblioteca, cât de cunoscute ºi utilizate sunt acestea, rezultã
urmãtoarele (în ordinea preferinþelor): cel de împrumut, cataloagele bibliotecii, consultarea pe loc a
documentelor în Sala de Lecturã ºi Secþia de Periodice, accesul la Internet, oferirea de informaþii ºi referinþe
de cãtre bibliotecar, copierea ºi multiplicarea documentelor; cunoscute, dar mai puþin utilizate sunt: serviciile
oferite prin telefon sau email, împrumutul interbibliotecar, rezervãri de titluri, scanarea documentelor, serviciile
de compactorie, bibliografiile la cerere, tehnoredactarea de lucrãri ºi activitãþile culturale. Pentru serviciile
mai puþin cunoscute ºi mai nou înfiinþate trebuie fãcutã o mai mare mediatizare ºi publicitate, atât în interiorul,
cât ºi în exteriorul bibliotecii ºi, de ce nu, formarea deprinderii publicului de a le utiliza, prin organizarea
unor sesiuni de informare, instruire ºi utilizare a acestora, cunoscutã fiind reacþia, în general reticentã, a
oamenilor faþã de ceea ce este nou ºi necunoscut.
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Deºi, în general sunt mulþumiþi de facilitãþile pe care le oferã biblioteca, precum clãdirea, poziþia ºi
locurile de lecturã, amplasamentul bibliotecii în comunitate, utilizatorii îºi doresc o nouã clãdire amplasatã
în zona centralã (chiar precizeazã zona unde funcþioneazã în prezent sala de lecturã) care sã fie mai spaþioasã
ºi mai accesibilã, astfel încât toate secþiile bibliotecii sã fie reunite în aceeaºi clãdire, aºa cum reiese din
rãspunsurile la ultima întrebare a chestionarului. Aceste cerinþe ale utilizatorilor sunt în atenþia bibliotecii
fãcându-se demersuri în acest sens.
Chiar dacã orarul de funcþionare al bibliotecii se desfãºoarã pe tot parcursul zilei, inclusiv sâmbãta,
totuºi sunt unele nemulþumiri ºi sugestii legate de orarul scurt de sâmbãtã, precum ºi prelungirea programului
secþiei pentru adulþi, cel puþin într-una din zilele sãptãmânii.
Majoritatea subiecþilor (95%) intervievaþi sunt mulþumiþi ºi foarte mulþumiþi de materialele de lecturã
primite, scopul solicitãrii acestora fiind lectura de plãcere, aºa cum reiese din rãspunsul lor. Solicitãrile
legate de ºcoalã ºi activitatea profesionalã reprezintã un alt motiv pentru care apeleazã la serviciile noastre.
Alþii utilizeazã lectura pentru formarea unei culturi generale, o bunã instruire ºi informare.
Propuneri:
-

o mai bunã publicitate ºi mediatizare a bibliotecii, a serviciilor, a colecþiilor, a ofertei culturale
care sã conducã la cunoaºterea potenþialului informaþional, educaþional ºi cultural oferit de
bibliotecã

-

dezvoltarea de noi servicii ºi îmbunãtãþirea celor existente

-

prelungirea programului zilei de sâmbãtã la toate secþiile bibliotecii ºi a programului secþiei de
împrumut în cel puþin o zi pe sãptãmânã

-

se impune construirea unui nou sediu pentru bibliotecã care sã ofere spaþiul corespunzãtor
funcþionãrii în condiþii optime a tuturor serviciilor existente precum ºi dezvoltarea de noi servicii,
un design ºi o ambianþã care sã atragã de la sine ºi care sã permitã realizarea unui flux
informaþional adecvat

Doina Maniura & Simona Hosu
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Anexa 1
Stimate cititor/cititoare,
Biblioteca Judeþeanã doreºte sã cunoascã pãrerea ta despre activitatea pe care o desfãºoarã. Te
rugãm sã fii partenerul/partenera noastrã în acest demers, rãspunzând cu sinceritate întrebãrilor chestionarului
de mai jos.
Mulþumim!
1. De câte ori ai vizitat Biblioteca Judeþeanã Sãlaj în ultimul an? (încercuieºte un punct)
1-5 ori .....................................................................1
6-10 ori....................................................................2
11-15 ori..................................................................3
16-20 ori..................................................................4
mai mult de 20 de ori
(te rugãm sã specifici de câte ori)......................….5
2. Cât timp þi-a fost necesar pentru a ajunge la bibliotecã astãzi?
............... minute
3. Ce ai fãcut pe parcursul vizitei de azi la bibliotecã? (încercuieºte tot ce corespunde)
Am cãutat o carte, o revistã, un disc anume ....................................................a
Am rãsfoit materiale tipãrite ............................................................................b
Am consultat catalogul pentru a identifica ºi localiza materiale ......................c
Am consultat cãrþi sau reviste pentru informaþii specifice ...............................d
Am cerut ajutorul bibliotecarului pentru a gãsi o informaþie ...........................e
Am primit informaþiile cerute anterior .............................................................f
Am citit cãrþi, reviste sau ziare ....................................................................….g
4. Cum evaluezi serviciile oferite de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj? (încercuieºte cifra corespunzãtoare)
Foarte
foarte
slabe
slabe
medii
bune
bune
1
2
3
4
5
5. Te rugãm sã clasifici urmãtoarele cinci servicii în ordinea importanþei (satisfacþiei legate de
performanþã) unde 1 este cel mai important, iar 5 cel mai lipsit de importanþã (acordã câte o notã
de la 1 pânã la 5 fiecãrui serviciu).
Clasificare
Stocul de cãrþi ºi alte materiale..........................................................................
Catalogul bibliotecii...........................................................................................
Serviciul de fotocopiere.....................................................................................
Serviciul bibliografic..........................................................................................
Serviciul Relaþii cu publicul (Sala de Lecturã, Împrumut la Domiciliu,
Periodice, Internet)..............................................
6. În ce mãsurã eºti mulþumit(ã) de stocul de cãrþi, reviste etc. pe care îl are aceastã bibliotecã?
(încercuieºte cifra corespunzãtoare; încercuieºte NA dacã nu ai utilizat stocul)
total
nemulþumit(ã) nemulþumit(ã)
1
2

nici mulþumit(ã)
nici nemulþumit(ã)
3
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foarte
mulþumit(ã)
4

mulþumit(ã)
5

NA
NA

7. În ce mãsurã eºti mulþumit(ã) de solicitudinea arãtatã de personalul bibliotecii? (încercuieºte
cifra corespunzãtoare)
total
nemulþumit(ã)
1

nemulþumit(ã)
2

nici mulþumit(ã)
nici nemulþumit(ã)
3

foarte
mulþumit(ã)
5

mulþumit(ã)
4

8. Chiar dacã s-ar putea sã nu utilizezi frecvent biblioteca publicã, pot sã existe servicii pe care
le-ai folosi dacã ai cunoaºte existenþa lor. Îþi prezentãm o parte din serviciile furnizate de biblioteca
judeþeanã. Te rugãm sã încercuieºti:
- cifra „1” nu cunoºti existenþa serviciului ºi nu l-ai utiliza niciodatã;
- cifra „2” nu cunoºti existenþa serviciului, dar l-ai putea utiliza;
- cifra „3” nu cunoºti, dar îl vei utiliza;
- cifra „4” cunoºti, dar nu l-ai utilizat niciodatã;
- cifra „5” cunoºti ºi utilizezi serviciul.
Nu cunoºti existenþa
serviciului
Servicii oferite

Cunoºti existenþa
serviciului
Îl
Nu l-ai
folosit foloseºti
niciodatã

Nu l-ai
utiliza
niciodatã

L-ai
putea
utiliza

Îl vei
utiliza

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Servicii de compactorie

1

2

3

4

5

Bibliografii la cerere

1

2

3

4

5

Tehnoredactare de lucrãri sau alte documente

1

2

3

4

5

Facilitãþi de culegere de texte pe calculator

1

2

3

4

5

Activitãþi culturale, expoziþii, etc

1

2

3

4

5

Împrumut de documente la domiciliu
Servicii oferite prin telefon sau prin email
(www.bjs.ro – Întreabã bibliotecarul)
Acces la cataloagele electronice ºi la cele
tradiþionale ale bibliotecii
Împrumut interbibliotecar
Consultarea pe loc a documentelor (Sala de
Lecturã)
Consultare ziare, reviste ºi informare în
domeniul legislaþiei (Secþia periodice)
Acces la Internet
Oferirea de informaþii ºi referinþe(de cãtre
bibliotecar)
Rezervãri de titluri
Copierea ºi multiplicarea documentelor
indiferent de tipul de suport
Scanare dupã documentele bibliotecii
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9. În ce mãsurã eºti mulþumit(ã) de facilitãþile bibliotecii precum clãdirea, poziþia ºi locurile de
lecturã etc? (încercuieºte cifra corespunzãtoare)
total
nici mulþumit(ã)
foarte
nemulþumit(ã)
1

nemulþumit(ã)
2

nici nemulþumit(ã)
3

mulþumit(ã)
4

mulþumit(ã)
5

10. În ce mãsurã eºti mulþumit(ã) de amplasamentul bibliotecii în comunitate? (încercuieºte cifra
corespunzãtoare)
total

nici mulþumit(ã)

foarte

nemulþumit(ã) nemulþumit(ã)
nici nemulþumit(ã)
mulþumit(ã)
mulþumit(ã)
1
2
3
4
5
11. În ce mãsurã eºti mulþumit(ã) de orarul de funcþionare al bibliotecii? (încercuieºte cifra
corespunzãtoare)
total
nemulþumit(ã)

nici mulþumit(ã)
nemulþumit(ã)

nici nemulþumit(ã)

foarte
mulþumit(ã)

1
2
3
4
Dacã eºti total nemulþumit(ã) sau nemulþumit(ã), te rugãm sã spui de ce.

mulþumit(ã)
5

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. În ce mãsurã eºti mulþumit(ã) de materialele de lecturã primite? (încercuieºte cifra
corespunzãtoare)
total
nemulþumit(ã)
1

nici mulþumit(ã)
nemulþumit(ã)
2

nici nemulþumit(ã)
3

foarte
mulþumit(ã)
4

mulþumit(ã)
5

13. În ce scop ai avut nevoie de materialele/informaþiile cãutate la bibliotecã? (încercuieºte tot
ceea ce corespunde)
- activitate profesionalã.................................................................................................................. a
- ºcoalã........................................................................................................................................... b
- hobby........................................................................................................................................... c
- deconectare.................................................................................................................................. d
- cãlãtorii......................................................................................................................................... e
- altele (vã rugãm specificaþi)............................................................................................................ f
.14. Te rugãm sã rãspunzi la urmãtoarele întrebãri care vor fi folosite pentru a analiza informaþiile
furnizate de cei care au completat chestionarele (încercuieºte rãspunsul corect)
Vârstã
Sub 14
14-25
26-40
41-60
peste 61
Sex
Masculin
Feminin
Educaþia (cel mai înalt nivel)
Gimnaziu
Liceu
ªcoli postliceale
Universitate
Ocupaþia .....................................................................................
15. Dacã ai alte comentarii sau sugestii privind serviciile oferite de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj,
te rugãm sã le precizezi.
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CERINÞE ACTUALE DE LECTURÃ ªI INFORMARE
LA SECÞIA ADULÞI

Biblioteca Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj face parte din sistemul bibliotecilor publice,
asigurând, pentru întreaga comunitate sãlãjeanã, servicii de informare, documentare, educaþie ºi recreere,
condiþii de lecturã ºi studiu.
În ultimii ani s-a diversificat paleta de activitãþi pentru atragerea publicului, din toate categoriile
socio-profesionale ºi de vârstã, cãtre bibliotecã, mijloacele tradiþionale de informare a publicului fiind
completate ºi de mijloacele moderne, mai rapide ºi mai eficiente. Într-o societate în care informaþia abundã,
publicul pretenþios ºi grãbit doreºte sã gãseascã rapid informaþia de care are nevoie, rolul bibliotecii fiind de
importanþã strategicã în comunitate, aceasta putând oferi publicului larg informaþia de care are nevoie.
Secþia de Împrumut pentru Adulþi din cadrul Bibliotecii Judeþene „I.S.Bãdescu” Sãlaj, una dintre
cele mai frecventate secþii ale bibliotecii, îºi desfãºoarã activitatea ºi se înscrie la sfârºitul anului 2006 în
limitele urmãtorilor parametri (pânã în luna noiembrie):
- total colecþii: 90 000 volume
-

volume achiziþionate: 2 246

-

volume consultate ºi împrumutate: 34 785

-

frecvenþa medie zilnicã a utilizatorilor: 125 cititori/zi

-

cititori înscriºi: 860

-

cititori vizaþi pe anul 2006: 3 026
Aceste cifre, luate în sine, nu reflectã volumul de

muncã fizicã ºi intelectualã prestatã de bibliotecari.
Secþia Împrumut pentru Adulþi pune la dispoziþia
cititorilor ei un fond de aproximativ 90 000 volume, cãrþi
din toate domeniile de cunoaºtere în limbile: românã,
maghiarã, englezã, francezã, mai puþine volume din limbile
germanã, spaniolã, italianã.
Secþia noastrã este frecventatã în prezent de peste
3 800 de cititori de diferite profesii, vârste ºi preocupãri.
Frecvenþa medie zilnicã este de 125 cititori. Ponderea o ocupã elevii ºi studenþii, cãrora le acordãm o
atenþie deosebitã în îndrumarea ºi gãsirea informaþiilor, în asigurarea bibliografiei necesare ºi servirea promptã
cu lucrãrile solicitate. Un procent destul de ridicat aparþine publicului de vârsta a treia, care frecventeazã
biblioteca cu deosebitã seriozitate, respingând ideea de a fi serviþi la domiciliu (deºi le oferim aceastã
posibilitate), scopul lor este de a ieºi, a se întâlni, de a comunica, de a-ºi petrece timpul util pentru ei –
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împrumutul de cãrþi. Populaþia activã, între 25-60 de ani nu prea utilizeazã serviciile noastre. Mã refer mai
ales la cei cu profesii intelectuale, care sunt „legaþi” de bibliotecã doar pentru împrumutarea unor cãrþi de
specialitate, de care au nevoie ocazional, pentru
pregãtirea ºi perfecþionarea profesionalã.
Este evident cã o mare parte a utilizatorilor
preferã variante de informare moderne, mult mai
rapide ºi eficiente, fiind interesaþi de gãsirea
informaþiilor pe INTERNET, oferite într-o formã gata
prelucratã, care nu necesitã din partea lor nici un fel
de efort. Fotocopierea diverselor materiale este, de
asemenea, des utilizatã, din aceleaºi considerente.
Cerinþele actuale de lecturã ºi informare cresc ºi
se diversificã, deoarece:
-

funcþioneazã în prezent un numãr mare de colegii, facultãþi noi în oraºul nostru, care nu dispun de
biblioteci bine dotate

-

reconversia profesionalã impusã de anii de tranziþie, ceea ce presupune bibliografii diverse pentru
cursuri ºi concursuri

-

creºterea preþului cãrþilor în raport cu scãderea puterii de cumpãrare, nevoia de informare asupra
subiectelor cotidiene, „arzãtoare” privind istoria, economia, politica, viaþa socialã

-

schimbarea bibliografiei ºcolare ºi creºterea continuã a exigenþei examenelor de bacalaureat ºi de
admitere în formele superioare de învãþãmânt, sunt doar câteva dintre motivele creºterii numãrului
de solicitãri de carte la Secþia Împrumut Adulþi.
Secþia dispune de un fond de bazã, care poate sã rãspundã unor nevoi informaþionale diversificate.

În condiþiile în care bugetul (deºi foarte generos), niciodatã nu poate fi suficient, ne-am orientat prioritar
spre achiziþionarea unor mari lucrãri de referinþã din domeniile mai puþin reprezentate, precum ºi acoperirea
tuturor domeniilor de interes. S-au achiziþionat astfel ºi la Secþia Împrumut Adulþi materiale de referinþã,
publicaþii cu conþinut informativ: ghiduri, dicþionare, enciclopedii tematice, lexicoane, cãrþi pentru învãþarea
limbilor strãine cu CD-uri, cãrþi din domeniul informaticii, având anexate ºi varianta pe CD-uri, care ne-au
fost utile atât nouã cât ºi utilizatorilor.
Dat fiind cã majoritatea utilizatorilor secþiei sunt elevi, strãdaniile noastre se orienteazã spre
satisfacerea lecturii ºcolare ºi spre achiziþionarea de carte în concordanþã cu cerinþele lor: criticã literarã,
literaturã SF, biografii, curiozitãþi, descoperiri ºtiinþifice, teste de geografie, biologie, chimie, fizicã, economie,
cãrþi de contabilitate, finanþe. Încercãm sã acoperim ºi solicitãrile studenþilor din Zalãu ºi nu numai, precum
ºi a celorlalte categorii de cititori. În acest sens, am achiziþionat cãrþi de: sociologie, psihologie, drept,
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asistenþã socialã, medicinã, cãrþi tehnice, informaticã, artã, istorie, geografie, turism. În cazul în care secþia
nu dispune de publicaþiile solicitate, cititorul este îndrumat la sala de lecturã, alte biblioteci existente în
municipiu sau se apeleazã la serviciul – împrumut interbibliotecar. Solicitãrile repetate ale unor titluri de
lucrãri sunt notate într-un registru special ºi se urmãreºte achiziþionarea lor cu prioritate.
Beletristica continuã sã deþinã un loc important în opþiunile de lecturã ale cititorilor. Literatura de
consum este agreatã în special de: ºomeri, casnice, pensionari, dar nu numai – care citesc „pentru a uita de
grijile cotidiene”, iar împrumutul de la bibliotecã se datoreazã faptului cã s-au plictisit ºi de emisiunile TV,
nu-ºi permit sã-ºi cumpere cãrþi, observându-se o reîntoarcere la atât de plãcuta ºi reconfortanta lecturã.
Din aceste motive, cererea acestui tip de literaturã: romane poliþiste, de aventurã, de dragoste, SF este mai
mare.
Deþinem acum tot ceea ce este mai valoros
din apariþiile de pe piaþa editorialã, colaborând direct
cu editurile cele mai renumite. Am reuºit astfel sã ne
bucurãm cititorii cu titluri pe care ºi ei, dar ºi noi,
bibliotecarii, le rãsfoiam doar în librãrii ºi ni le doream.
Titlurile au fost alese cu grijã, diversitatea ofertei fiind
deosebit de tentantã.
ªtiind cã oferta stimuleazã cererea ºi cã
tentaþia pentru cãrþile expuse este foarte mare,
preocuparea noastrã permanentã este de a expune
producþia de carte actualã, de a completa fondul de carte ºi de a introduce în circuitul lecturii noutãþi
editoriale pentru toate categoriile de cititori. Se remarcã o atracþie deosebitã a publicului pentru cartea
nouã, cum este ºi firesc, pe care o expunem într-un loc de maximã vizibilitate ºi accesibilitate. De asemenea,
utilizatorii sunt atraºi ºi de cãrþile restituite de cititori, fie pentru cã ºi le recomandã între ei, fie datoritã ideii
preconcepute cã o carte cititã trebuie sã fie „neapãrat” ºi bunã.
Este o bucurie pentru noi cã reuºim sã rãspundem cerinþelor actuale de lecturã ale cititorilor noºtri,
oferindu-le cãrþi de specialitate, cã ne îmbogãþim periodic fondul de carte cu ultimele noutãþi editoriale,
acoperind toate domeniile de interes ºi cã publicul este foarte mulþumit de atenþia acordatã.
Relaþiile bune dintre bibliotecar ºi fiecare cititor în parte contribuie la creºterea prestigiului secþiei
noastre ºi la impunerea respectului faþã de valorile pe care le adãposteºte ºi le pune la dispoziþia celor
interesaþi.
Pap Erika
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PARTENERIATE ªI COLABORÃRI ALE BIBLIOTECII JUDEÞENE SÃLAJ

Într-o lume în schimbare, biblioteca publicã îºi cautã noile sale temeiuri de existenþã. Lumea de
mâine, ca de altfel ºi lumea prezentã sau cea trecutã, sunt rezultatul opþiunilor oamenilor în raport cu nivelul
de cunoaºtere a acelor lumi, a modului de apreciere ºi acþiune a acestora. Biblioteca publicã este astãzi
tocmai acea instituþie prin care ne putem racorda la lumea trecutã, prezentã ºi viitoare. Aceasta nu pentru
un individ sau altul, ci pentru întreaga comunitate.
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a încercat în ultimii ani sã vinã tot mai mult înspre cititori. În acest scop
ne-am îndreptat spre stabilirea unor parteneriate cu diferite instituþii ºi organizaþii, precum ºi cu persoane
fizice, în scopul unei bune desfãºurãri a activitãþilor, a creºterii calitãþii serviciilor oferite utilizatorilor ºi
pentru o mai bunã comunicare cu acestea.
În decursul anului 2006, biblioteca a avut colaborãri cu: Consiliul Judeþean Sãlaj, Primãria
municipiului Zalãu, Instituþia Prefectului, Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã, Inspectoratul Judeþean ªcolar,
Casa de Culturã a Sindicatelor, Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural, Centrul
de Valorificare ºi Pãstrare a Tradiþiilor, ªcoala Popularã de Artã, Inspectoratul Judeþean de Jandarmi,
Arhivele Naþionale Sãlaj, Centrul de Prevenire ºi Combatere Antidrog, Asociaþia „Prietenii Bibliotecii”,
Consiliul Local al Tinerilor, Centrul de Voluntariat, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.
Secþia Împrumut pentru Copii a încheiat parteneriate cu ªcoala Generalã „Corneliu Coposu”,
învãþãtori Octavian ºi Elena Mãrieº, ªcoala Generalã „Avram Iancu”, învãþãtori Milaº Viorica ºi Vlaicu
Lucreþia, ªcoala Generalã „Vasile Goldiº”, învãþãtoare Adina Chirilã, ªcoala Generalã „Simion Bãrnuþiu”,
învãþãtoare Ghilea Ileana, Grãdiniþa „Ion Creangã”, educatoare Oros Victoria ºi Curta Lucia. Pe lângã
aceste parteneriate, au mai fost colaborãri cu ªcoala Generalã „Mihai Eminescu”, ªcoala Generalã
„Gheorghe Lazãr”, Grãdiniþa Nr. 1 atât secþiile de limba românã, cât ºi secþiile de limba maghiarã. Vizitele
la bibliotecã au fost în acest an mai numeroase, bucurându-ne ºi de prezenþa copiilor de la ªcoala Generalã
din Meseºenii de Sus, ªcoala Generalã Plopiº, ªcoala Generalã Cristur, ªcoala Generalã Bic.
În cadrul acestor parteneriate ºi colaborãri, Secþia Împrumut pentru Copii a desfãºurat diferite
acþiuni, dintre care amintim: „Eminescu – dragostea mea”, concurs literar, „Unirea Principatelor
Române – orã de istorie”, „Omagiu femeii” - moment literar artistic, „Europa încotro?” – orã de
istorie, „Prietenie în copilãrie” – concurs de desene, „Învãþãm sã ne comportãm” – concurs literar,
„1 Decembrie – România Mare” – orã de istorie, „Primim colindãtori” – colinde, precum ºi
numeroase ore de lecturã ºi vizionãri de filme.
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În cadrul Clubului pentru Tineri (comunicare, culturã, creaþie, educaþie, implicare, relaxare)
s-au organizat, în colaborare cu Consiliul Local al Tinerilor, urmãtoarele acþiuni:
19 ianuarie - „Comunicarea pãrinþi – adolescenþi”, tinerii au fost invitaþi sã participe însoþiþi de
pãrinþi
2 februarie – „Superstiþiile ºi influenþa lor în viaþa adolescenþilor”, fiind invitatã d-na Camelia
Burghele, etnolog la Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã Sãlaj
23 februarie – „Spune NU violenþei”, invitaþi fiind colaboratori ai Institutului Român pentru Acþiune,
Instruire ºi Cercetare în Domeniul Pãcii, Cluj Napoca
9 martie – „Primãvarã – sãnãtate – frumuseþe”
23 martie – „Tineretul în labirintul cunoaºterii – Scriitori români” – întâlnire organizatã în
cadrul secþiei împrumut pentru adulþi
13 aprilie – „Tineretul în labirintul cunoaºterii – Scriitori americani ºi englezi” - întâlnire
organizatã în cadrul secþiei împrumut pentru adulþi
11 mai – „Europa – încotro?”, masã rotundã organizatã în colaborare cu Instituþia Prefectului
Sãlaj
25 mai – „Tutunul – viciu sau plãcere?”, întâlnire organizatã în colaborare cu ANA – Centrul de
Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog
Zalãu
8 iunie – Premiera piesei de teatru
„Lumina din întuneric”, prezentatã de
elevi ai Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu
Ilarian”
28 septembrie – „Impresii de
vacanþã” ºi lansarea volumului „Photo –
Dialogues”, editat de elevi ai Colegiului
Naþional Silvania Zalãu
2 noiembrie – prezentarea piesei de teatru „Sperietoarea”, susþinutã în cadrul Târgului de carte,
ediþia a II-a, de cãtre actori ai Bibliotecii Judeþene Neamþ
16 noiembrie – „Suntem diferiþi, dar ne acceptãm?”, întâlnire organizatã cu ocazia Zilei
Internaþionale a Toleranþei
7 decembrie – „Spune NU violenþei” – masã rotundã organizatã cu ocazia Campaniei
Internaþionale a celor 16 zile de Activism împotriva Violenþei asupra Femeii.
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Existând din anul 2005 un punct de împrumut, în cadrul Clubului Pensionarilor, s-au organizat
anul acesta diferite acþiuni de interes pentru vârsta a treia: ore de istorie cu ocazia aniversãrii a 147 de ani
de la Unirea Principatelor Române, precum ºi diferite expoziþii tematice de carte.
O activitate deosebitã ºi cu impact asupra comunitãþii zãlãuane a fost ºi organizarea Târgului de
Carte, ediþia a II-a, în cadrul cãruia s-au desfãºurat diferite acþiuni, începând cu lansãri de carte, aniversarea
personalitãþilor sãlãjene ºi finalizând cu prezentarea a trei piese de teatru.
„Festivalul ªanselor Tale”, ediþia a VII-a, s-a desfãºurat în perioada 13 – 19 noiembrie ºi în
judeþul Sãlaj, fiind angrenate mai multe instituþii de culturã, precum ºi bibliotecile orãºeneºti din ªimleu
Silvaniei, Cehu Silvaniei, Jibou ºi bibliotecile comunale din Meseºenii de Jos, Almaº, Ileanda, Cizer ºi
Nãpradea.
În anul 2006 activitatea Asociaþiei „Prietenii Bibliotecii” a constat în organizarea celor douã
campanii de Activism împotriva Violenþei,
prima desfãºurându-se în luna februarie,
iar cea de-a doua, ca o continuare, s-a
desfãºurat în perioada 25 noiembrie –
10 decembrie. În cadrul acestor campanii
am avut o bunã colaborare cu Institutul
Român pentru Acþiune, Centrul
ARTEMIS de Consiliere Împotriva
Abuzului Sexual ºi Violenþei - ClujNapoca, Instruire ºi Cercetare în
Domeniul Pãcii – PATRIR - ClujNapoca ºi Comitetul GAD din cadrul
Corpului Pãcii SUA. Asociaþia a fost prezentã ºi în cadrul celor douã excursii documentare organizate la
Biblioteca Judeþeanã „Ovidiu Densuºianu” Deva ºi la barajul Beliº.
Sigur cã fiecare instituþie îºi are rolul ei în societate, dar servind întreaga comunitate, numai prin
eforturi comune vom reuºi sã desfãºurãm activitãþi de succes care sã fie în folosul acesteia,deschizându-i
noi orizonturi spre culturã ºi viitor.
Mariana Lucia Cãrpineanu
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INDICATORI DE PERFORMANÞÃ REALIZAÞI LA BIBLIOTECA
JUDEÞEANÃ SÃLAJ

Evaluarea performanþei nu este un scop în sine ci un instrument de bazã în procesul managerial,
fiind parte integrantã a acestui proces. Principalul scop urmãrit în evaluarea performanþei este de a facilita
planificarea, comunicarea, rezolvarea problemelor înainte de apariþia lor, luarea deciziilor, monitorizarea
progresului ºi justificarea resurselor bugetare.
Evaluarea reprezintã o funcþie principalã a procesului decizional ºi presupune definirea unui sistem
de indicatori de performanþã pentru analiza intrãrilor ºi ieºirilor sistemului.
Indicatorii de performanþã, ca instrumente folosite în procesul evaluãrii, s-au dezvoltat în perioada
anilor ‘80. Interesul din ce în ce mai mare al bibliotecilor pentru indicatorii ºi mãsurãtorile de performanþã
se explicã prin nevoia de a demonstra finanþatorilor cã au nevoie de resurse ºi fac un management bun.
Indicatorii de performanþã analizeazã cantitativ ºi calitativ performanþa activitãþii bibliotecii precum
ºi rezultatele managementului aplicat, mãsurând ponderi ºi procente precum ºi rezultatele managementului
aplicat raportat la obiectivele propuse.
Performanþa bibliotecii trebuie analizatã din mai multe puncte de vedere ºi anume:
- cea a finanþatorului, care alocã resursele financiare;
- cea a utilizatorului (beneficiarul serviciilor), care interpreteazã calitatea serviciului;
- cea a bibliotecii, care asigurã serviciile bibliotecare ºi care vizeazã valoarea, costul, calitatea ºi
eficienþa serviciilor.
Datele despre performanþã ne ajutã la:
- evaluarea activitãþii la un moment dat
- urmãrirea gradului de îndeplinire a obiectivelor propuse
- stabilirea prioritãþilor
- controlul asupra îndeplinirii sarcinilor ºi obiectivelor propuse
- comparaþii interne ºi externe
-ca bazã pentru deciziile de îmbunãtãþire a calitãþii
- pentru determinarea necesitãþilor exprimate de utilizatori ºi a gradului în care aceºtia sunt satisfãcuþi
- stabilirea compartimentelor în care existã dificultãþi
- furnizarea de rãspunsuri în legãturã cu activitatea bibliotecii în cazul diferitelor solicitãri din afarã
Indicatorii de performanþã realizaþi de Biblioteca Judeþeanã în anul 2005 prezintã urmãtoarele
valori:
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CONTEXTUL BIBLIOTECII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cheltuieli curente din finanþare bugetarã/capita
Cheltuieli curente din venituri proprii ºi alte venituri/capita
Cheltuieli pentru personal/capita
% Cheltuieli pentru personal
Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã/capita
Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri/capita
% Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã
% Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri
Cheltuieli de capital/capita

12.24
1.89
9.26
75.65
0.969
0.518
7.92
27.35
0.0617

RON
RON
RON
RON
RON

RON

PERSONALUL BIBLIOTECII:
10.
11.
12.

Personal la 1000 de locuitori
Nr. de locuitori/personal de specialitate
% Personal de specialitate

0.48
2374
87.09

angajaþi
loc.

2.87
0.076
0.019
96.46
1.7
29.75

doc.
doc.

COLECÞIILE BIBLIOTECII:
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Documente în stoc/capita
Documente achiziþionate din finanþare bugetarã/capita
Cãrþi ºi periodice achiziþionate din venituri proprii ºi alte venituri/capita
Documente achiziþionate la 1000 de locuitori
Exemplare adãugate/titlu adãugat
Rata de înnoire a stocului

doc.
ani

UTILIZARE ªI UTILIZATORI:
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Utilizatori înscriºi ca % din populaþie
Utilizatori activi ca % din populaþie
Cost/Utilizator activ
Documente împrumutate/capita
Documente împrumutate/ utilizator activ
Documente împrumutate/angajat
Documente împrumutate/vizitã
Vizite la bibliotecã/capita
Vizite la bibliotecã/utilizator activ
Cost/vizitã

14.11
5.99
235.73
1.7
28.44
3522
1.48
1.14
19.13
12.32

RON
doc.
doc.
doc.
doc.
vizite
vizite
RON

Doina Maniura
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TINERII - PRO ªI CONTRA INTEGRÃRII

Integrarea europeanã a devenit o adevãratã obsesie în România. Totul e analizat din perspectiva
integrãrii. Fiecare dintre noi, indiferent de vârstã sau categorie socio-profesionalã, manifestãm un anume
entuziasm sau, dimpotrivã, avem temeri faþã de acest proces. Entuziasmul debordant sau pesimismul exagerat
e generat, mai ales, de lipsa informaþiilor necesare pentru a înþelege fenomenul complex al integrãrii.
Pentru a compensa lipsa de informare, Biblioteca Judeþeanã vine sã umple acest „gol” prin organizarea
de acþiuni cultural-educative adresate, în special, tinerilor.
O astfel de acþiune a fost ºi cea care a avut loc anul acesta de Ziua Europei (9 Mai). Cu ocazia
evenimentului, la Secþia Împrumut pentru Copii a Bibliotecii Judeþene Sãlaj ºi în cadrul Clubului pentru
Tineri s-a desfãºurat o campanie de informare pe tema integrãrii României în Uniunea Europeanã.
Tinerilor li s-a prezentat un scurt istoric al Uniunii Europene ºi li s-au distribuit pliante ºi materiale
informative. Dar, cel mai interesant ºi eficient moment mi s-a pãrut dialogul deschis purtat cu invitaþii. Am
fost plãcut surprinsã de întrebãrile pertinente ale copiilor ºi adolescenþilor, de maturitatea, seriozitatea cu
care abordau subiectul. Erau, realmente preocupaþi de efectele integrãrii asupra populaþiei, dacã va creºte
nivelul de trai, ce se va întâmpla cu satul românesc, cum vom putea sã ne ridicãm la standardele impuse de
Uniunea Europeanã, etc.
Aºa mi-a venit ideea realizãrii unui sondaj de opinie în rândul tinerilor cititori ai bibliotecii. I-am
rugat pe o parte dintre utilizatorii noºtri elevi sã-ºi exprime opiniile despre subiectul „arzãtor” al integrãrii.
Analizând rãspunsurile lor, am constatat cã marea majoritate vãd nu doar partea plinã a paharului,
ci, în acelaºi timp, sunt realiºti ºi conºtienþi de costurile ºi sacrificiile pe care le presupune acest proces.
Pentru unii, integrarea europeanã înseamnã, în
primul rând, realizarea unor proiecte comune cu Uniunea
Europeanã care sã contribuie la eliminarea decalajului
tehnologic pe care îl resimþim faþã de statele din Uniune.
Pe termen scurt, integrarea o sã ne „doarã”, dar pe termen
lung ne va fi categoric beneficã. Motivaþiile lor þin de faptul
cã România se va integra într-o piaþã în care mãrfurile vor
putea circula liber ºi accesul la piaþa europeanã va ridica
potenþialul economic al þãrii noastre. De asemenea, integrarea înseamnã pentru România un important aflux
de capital, iar pentru actualii membri ai Uniunii Europene deschiderea de noi pieþe. Oportunitãþile de muncã
vor creºte, iar tinerii români vor avea mai multe ºanse de a studia în Europa. Acest aspect nu este însã vãzut
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neapãrat ca un avantaj, cel puþin pentru o parte dintre subiecþi, care considerã cã astfel, exodul „creierelor”
se va acutiza.
Per ansamblu, tabãra optimiºtilor opineazã cã integrarea într-un astfel de sistem va avea efectul
aºteptat de majoritatea românilor – respectiv creºterea nivelului de trai.
La polul opus se situeazã pesimiºtii, pentru care intrarea în Uniune ne va face mai mult rãu decât
bine. Uniunea Europeanã ne va impune anumite standarde calitative ºi competitive pe care nu le vom putea
îndeplini. „Ce vom fi noi în Europa? Furnizori de cãpºunari ºi menajere, de muncitori necalificaþi pentru
ºantierele germane?” – se întreabã unul dintre ei. Alþii se tem cã satul românesc îºi va pierde tradiþia, iar
valorile culturale româneºti vor intra într-un con de umbrã ca urmare a europenizãrii.
Nu trebuie sã ne temem de integrare, ci trebuie sã învãþãm sã lucrãm pe proiecte, sã învãþãm sã
gestionãm ºi sã direcþionãm eficient fondurile venite de la Uniunea Europeanã.
Între euro-entuziasm ºi euro-pesimism trebuie gãsitã o cale de mijloc. Lucrurile nu se vor schimba
imediat, începând cu 1 ianuarie 2007. Probabil primele efecte pozitive se vor vedea abia peste câþiva ani.
Pregãtirea pentru aderare ar trebui sã fie responsabilitatea fiecãrui individ, parafrazându-l pe fostul
preºedinte al Statelor Unite ale Americii, J.F.Kennedy care s-a adresat poporului american cu memorabila
frazã: „Gândiþi-vã nu la ce poate face America pentru voi, ci la ce puteþi face voi pentru America!”.
În fond, nu Guvernul se integreazã în Uniune, ci întreaga populaþie. Integrarea se face la nivelul
simplului cetãþean, interesul individual este singurul care conteazã, în acest context.

Dalia ªtirb
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PLEDOARIE PENTRU EDUCAÞIE
Motto: Ca splendoare ºi dimensiune,
creºterea unui om este preocuparea de
cãpetenie a omenirii.

Într-o erã a calculatorului, tinerii nu mai sunt atât de mult interesaþi de cãrþi. În contextul în care
cãrþile sunt tot mai scumpe, la ce ar putea renunþa ei pentru a-ºi achiziþiona o carte? Efortul financiar pentru
cumpãrarea lor este foarte mare ºi de aici pânã la renunþarea definitivã a achiziþionãrii cãrþilor nu e decât un
pas mic. Pas care va scoate din viaþa lor deprinderea lecturii, dobândirea informaþiei sau a educaþiei.
Constatãm cu regret posibilitãþile limitate ale multor tineri de a avea acces la sursele ºi mijloacele
de informare, dar ºi lipsa interesului pentru cunoºtinþe a unora dintre ei.
În ambele cazuri se cer întreprinse anumite acþiuni din partea celor preocupaþi de educarea ºi
formarea generaþiilor, acþiuni care trebuie sã fie orientate în aceeaºi direcþie.
Instituþiile care au menirea sã ofere sursele ºi mijloacele de informare, precum ºi sã cultive o
atitudine pozitivã faþã de procesul educaþiei sunt familia, ºcoala, mijloacele mass-media ºi, nu în ultimul
rând, biblioteca.
Familia joacã rolul principal în
formarea necesitãþii de lecturã, de
cunoaºtere ºi de informare asupra
a tot ce este nou.
Urmeazã

ºcoala

care

construieºte în continuare pe ceea
ce s-a pus la temelia educaþiei
copilului în familie. Copilul trebuie
sã conºtientizeze importanþa instruirii
de-a lungul vieþii, ea fiind imposibilã
fãrã accesul larg la informaþie.
ªi aici intervine biblioteca, al
cãrei rol este de a asigura dreptul
copilului la informaþie. „Biblioteca asigurã egalitatea accesului la informaþii ºi la documentele necesare
informãrii, educaþiei permanente ºi dezvoltãrii personalitãþii utilizatorilor, fãrã deosebire de statut social sau
economic, vârstã, sex, apartenenþã politicã, religie ori naþionalitate”- (Legea Bibliotecilor).
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Biblioteca trebuie sã fie un „portal” spre cunoaºtere, care se realizeazã prin surse de informare
tradiþionale sau moderne.
Ea are misiunea de a-l îndruma pe copil în cãutarea, gãsirea ºi fructificarea informaþiei prin acþiuni
individuale sau de grup.
Biblioteca asigurã condiþiile necesare formãrii deprinderii de lecturã, cunoaºterea ultimelor descoperiri
ºtiinþifice, studierea limbilor strãine, care sã-i ajute sã acceadã nemijlocit la cultura universalã.
Ea asigurã accesul la resursele ºi posibilitãþile locale ºi regionale punând utilizatorii în legãturã cu
ideile, experienþele ºi opiniile cele mai diverse.
Biblioteca organizeazã activitãþi care favorizeazã conºtiinþa ºi sensibilitãþile culturale ºi sociale
proclamând ideea cã libertatea interculturalã ºi accesul la informare sunt indispensabile în educaþie. În
acelaºi timp ea încurajeazã cooperarea cu toþi factorii educaþionali eliminând competiþia ºi iniþiazã parteneriate
culturale pentru susþinerea procesului de educaþie continuã. Îºi ajutã beneficiarii serviciilor sale sã fie compatibili
cu noul concept la care aspirãm cu toþii, de „cetãþean european”.
Orientând educaþia tinerilor societatea le determinã viitorul. Întrucât tinerii de azi vor forma mai
târziu viitoarea societate, natura acestei societãþi va depinde în mare mãsurã de educaþia care s-a dat încã
de timpuriu tinerilor.
Sã investim în tineri ºi în educaþia lor!
Cornelia Cordea
Biblioteca Orãºeneascã Jibou

EXCURSIILE ªCOLARE ªI BIBLIOTECA

Fie la început de an ºcolar, fie odatã cu instalarea verii ºi apropierea vacanþei mari, dascãli ºi elevi,
cu toþii se gândesc sã facã o excursie ºcolarã sau, folosind o altã sintagmã, o excursie de grup.
Cu condiþia sã fie bine organizate, excursiile ºcolare ocupã un loc important în procesul cultural –
instructiv – educativ, fiind o activitate de învãþare ºi evaluare interdisciplinarã.
Scop:
-

conºtientizarea dascãlilor ºi elevilor asupra potenþialului informativ pe care îl poate oferi biblioteca
în vederea stabilirii acelor itinerarii care pot valorifica cel mai bine cunoºtinþele teoretice dobândite
în procesul educativ

-

stabilirea unor parteneriate durabile între cele douã instituþii educative: ºcoala ºi biblioteca

Obiective:
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-

stimularea activitãþii de învãþare, oferind posibilitatea de a întregi ºi desãvârºi ceea ce copiii au
acumulat în cadrul lecþiilor ºi în timpul documentãrii

-

dezvoltarea spiritului de observaþie, a curiozitãþii, a interesului pentru cunoaºtere (Nicolae Iorga
afirma: „O excursie bine organizatã face cât un an de studiu.”)

-

dezvoltarea spiritului de echipã, de comunicare, voinþã, perseverenþã

-

responsabilizarea excursioniºtilor faþã de mediul înconjurãtor

Modalitãþi de organizare ºi desfãºurare a unei excursii eficiente:
-

stabilirea temei ºi obiectivelor excursiei (exemplu: consolidarea ºi adâncirea cunoºtinþelor despre
trecutul istoric al judeþului nostru)

-

stabilirea traseului (exemplu: oraºul roman Porolissum ºi Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã,
unde se pãstreazã vestigiile descoperite)

-

întocmirea planului excursiei

Planul va fi anunþat în forma definitivã tuturor participanþilor la excursie cu cel puþin 5-6 zile înainte
de plecare, aºa încât aceºtia sã aibã timpul fizic necesar pentru a se informa despre ceea ce urmeazã sã
viziteze.
Reuºita unei excursii necesitã o prealabilã informare ºi documentare din partea organizatorilor ºi a
participanþilor, fapt care implicã o bunã comunicare ºi colaborare între ºcoalã ºi biblioteca publicã.
Colaborarea este necesarã din
urmãtoarele motive:
- biblioteca publicã este una din structurile
moderne cu un rol din ce în ce mai
important în domeniul cunoaºterii
- biblioteca nu doar colecþioneazã,
prelucreazã ºi depoziteazã, ci ºi distribuie
informaþie ºi cunoaºtere
- biblioteca joacã un rol covârºitor în
procesul cultural-educaþional al comunitãþii
din care face parte
-

biblioteca este instituþia care, ºi în cazul organizãrii excursiilor ºcolare, are capacitatea sã furnizeze
informaþii precise ºi în timp util, bogate cantitativ ºi calitativ, tuturor celor care le solicitã, dar ºi
sã vinã în întâmpinarea acestora

-

ajutã utilizatorii în a gãsi, a selecta ºi valorifica informaþia
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-

relaþia bibliotecã-ºcoalã (beneficiar) este vitalã în susþinerea fluxului de informaþii, întrucât
biblioteca este intermediarul între producãtorul de cunoaºtere ºi consumatorul acesteia

-

bibliotecarul este specialistul care ºtie sã înþeleagã bine o cerere de informare ºi sã aleagã din
zeci ºi zeci de documente, pe cele care rãspund mai bine sub aspect calitativ, cererii utilizatorului

Cum a gândit Secþia pentru Copii a Bibliotecii Judeþene „Ioniþã Scipione Bãdescu” sã-ºi deschidã
stocul de informaþii spre utilizatori în cazul organizãrii eficiente a excursiilor ºcolare?
Dintre acþiunile pe care biblioteca le foloseºte pentru a-ºi prezenta ofertele de informare a utilizatorilor
ºi pentru recomandãri bibliografice am ales, în situaþia datã, expoziþia informativã: EXCURSIILE
ªCOLARE ªI BIBLIOTECA.
Pentru a sprijini utilizatorii în stabilirea temei, alegerea traseului ºi cunoaºterea teoreticã a obiectivelor
vizate am întreprins urmãtoarele:
-

selectarea publicaþiilor (cãrþi, albume, hãrþi, însemnãri bibliografice, ilustraþii, reviste) care sã
rãspundã intereselor acestora

-

expunerea ºi prezentarea lor, într-o succesiune descriptivã logicã cerutã de studierea materialelor
expuse

-

mediatizarea expoziþiei în presã ºi în ºcoli. În acest fel, vizitarea ºi prezentarea ei s-a fãcut pe
grupuri de copii însoþiþi de
învãþãtori sau profesori diriginþi.
Numãrul mare de vizitatori ai
expoziþiei, precum ºi numãrul mare
de publicaþii împrumutate din
tematica respectivã ne-au semnalat
impactul pozitiv pe care aceasta
l-a avut în rândul beneficiarilor
- numãrul lucrãrilor expuse ºi
recomandate a fost astfel dozat
încât utilizatorilor sã le rãmânã
timpul efectiv pentru a le studia. În
acest sens nu am neglijat faptul cã
numãrul lucrãrilor expuse depind de importanþa temei, de numãrul exemplarelor existente în
bibliotecã ºi de valoarea informativã a acestora
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-

prin alegerea documentelor prezente în expoziþie s-a urmãrit ºi deprinderea utilizatorilor în
vederea creºterii puterii de selecþie a publicaþiilor

-

am acordat atenþie în permanenþã aspectului exterior al exponatelor, modului de expunere,
coloritului, încadrãrii citatelor folosite în contextul temei. Am dorit ca ºi prin aceasta impactul
vizual, atât din partea copiilor cât ºi al trecãtorilor, sã fie unul plãcut ºi de interes – aceºtia fiind
cu toþii beneficiari ai proiectului nostru

Rezultate:
Putem afirma cã excursiile ºcolare, prin faptul cã oferã posibilitatea observãrii directe, cunoaºterea
pe viu a realitãþii, sunt cel mai frumos, mai atractiv ºi eficient mod de consolidare a cunoºtinþelor dobândite.
Pe parcursul vizitãrii expoziþiei multe dintre grupurile de copii care s-au succedat, impresionaþi
fiind, ne-au promis, la sugestia dascãlilor lor, cã vor oferi bibliotecii frumoase compuneri cu impresii despre
aceasta, despre cât de mult i-a ajutat în organizarea ºi desfãºurarea excursiilor cât ºi despre excursiile în
sine.
Aceste impresii, materializându-se deci în compuneri, articole, poezii, desene vor constitui în fapt
punctul de plecare în organizarea viitorului cenaclu literar artistic al copiilor de pe lângã Biblioteca JudeþeanãSecþia pentru Copii.
Ileana Neaga

DE ZIUA BIBLIOTECARULUI

23 Aprilie - ZIUA BIBLIOTECARULUI - la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj „Ioniþã Scipione
Bãdescu“ a fost marcatã de o serie de acþiuni desfãºurate în perioada Sãptãmânii Naþionale a Bibliotecilor
ºi pentru a ieºi din cotidian ne-am propus, tot cu ocazia acestui eveniment, organizarea unei excursii la
Biblioteca Judeþeanã „Ovid Densuºianu“ din Deva, judeþul Hunedoara, excursie desfãºuratã în perioada
26-27 mai.
A fost o zi frumoasã ºi caldã, aºa încât plecarea s-a fãcut într-un entuziasm general, cu un autocar
foarte modern. Toatã lumea s-a simþit foarte bine ºi datoritã optimismului transmis de doamna directoare,
Florica Pop, cea care a fost sufletul acestei excursii.
Nu puteam sã mergem drum întins pânã la Deva, când în drumul nostru erau atâtea frumuseþi de
vãzut ºi admirat. Aºa cã ne-am stabilit niºte obiective de vizitat.
Primul popas l-am fãcut la Salina de la Turda, obiectiv turistic deosebit, pe lângã care am trecut
de multe ori fãrã a-l vizita. Am aflat lucruri interesante despre munca în mina de sare, care a fost exploatatã
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din anul 1690. Aici, la salinã, intratã în circuitul turistic în 1992, se poate face tratament pentru cãile
respiratorii, iar vara sunt vãzuþi mulþi turiºti la Turda.
Un alt popas l-am fãcut la staþiunea Geoagiu-Bãi, situatã într-o micã depresiune a munþilor Apuseni,
zonã dãruitã de Dumnezeu cu apã bunã pentru tratamentul bolilor reumatice ºi hepato-biliare.
Zona este deosebit de frumoasã, mai ales primãvara, iar verdele este peste tot ºi parfumul florilor
de salcâm ºi soc ne-a însoþit tot drumul. Renumele staþiunii este dat de clima favorabilã, la care se adaugã
numeroasele izvoare de apã mineralã.

La Deva am ajuns dupã-amiazã. Ne-am bucurat de o primire caldã ºi prietenoasã ºi împreunã cu
colegii de la Biblioteca Judeþeanã „Ovid Densuºianu“ am vizitat sediul nou al bibliotecii. Discuþiile s-au
purtat într-o atmosferã tihnitã ºi veselã. Am schimbat pãreri, ne-am împãrtãºit din necazurile ºi experienþa
noastrã.
Seara s-a încheiat cu o cinã comunã, continuând discuþiile începute la sediul bibliotecii. Fiindcã
vizita noastrã a fost în acelaºi timp cu zilele oraºului Deva, am fãcut o plimbare în oraº, în miez de noapte.
Cetatea Devei, situatã pe un deal de 371 metri, era fascinantã în lumina reflectoarelor.
A doua zi am mers la Hunedoara ºi am vizitat Castelul Corvineºtilor. Practic o parte din castel se
poate vizita, sala armelor, sala dietelor ºi alte câteva, întrucât restul castelului se renoveazã, activitate
începutã de 10 ani, dar din lipsã de fonduri lucrãrile s-au oprit ºi... ºtiþi povestea atâtor clãdiri de culturã ºi
nu numai! Este adevãratã vorba „într-o þarã sãracã, cultura este pe ultimul loc“. Speranþele noastre sunt
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mari pentru anii urmãtori când, devenind membri ai Uniunii Europene, se vor gãsi mai uºor fonduri ºi pentru
culturã, domeniu reprezentativ pentru orice þarã.
Dupã un picnic la staþiunea Cinciº, stropit din plin de o ploaie capricioasã, ne-am despãrþit de
colegii de la Deva, cu promisiunea de a ne vizita biblioteca în anul urmãtor.
Ca ºi la plecare, ºi la întoarcere am reuºit sã ne bucurãm de frumuseþile patriei noastre.
Ne-am oprit la Brad, unde am vizitat Muzeul Aurului. Fondat în 1912, muzeul are în prezent peste 2500
eºantioane de minerale, dintre care circa 1000 de aur, alãturi de piese arheologice cu caracter minier. Cea
mai mare parte din minerale
sunt autohtone, din zona
munþilor Apuseni, dar pot fi
vãzute piese de pe întreg
mapamondul. Sunt piese
deosebite prin colorit ºi
formã ºi meritã sã fie vãzute.
Un alt popas l-am
fãcut la „Peºtera Urºilor“, loc
care ne-a impresionat, mai
ales pe cei care au vizitat
peºtera pentru prima datã. Descoperitã în 1975, „Peºtera Urºilor“ este un punct turistic de mare valoare,
unde primeazã fantastica aglomerare de formaþiuni speologice. Tot aici se gãsesc numeroase resturi fosile
ale ursului de cavernã, dispãrut de aproximativ 15 000 de ani. Lungimea totalã a peºterii, 1 500 de metri,
este compusã din 3 galerii: galeria urºilor, galeria Emil Racoviþã ºi galeria lumânãrilor. Prima galerie este
puþin mai sãracã în formaþiuni, bogatã în schimb în resturi scheletice ale ursului de peºterã, de aici ºi denumirea
galeriei. Adevãratele frumuseþi sunt concentrate în celelalte 2 galerii, care ne-au fascinat prin mulþimea de
stalactite ºi stalagmite, de toate mãrimile ºi formele. Este un loc în care Dumnezeu lucreazã de milioane de
ani, arãtându-ne cã este prezent oriunde ºi oricând.
Revenirea acasã s-a fãcut pe la Oradea, unde am vãzut, în trecere, frumoasa staþiune „Bãile Felix“.
Ne-am întors mai bogaþi ºi cu un sac de impresii, care vor dãinui în sufletele noastre. Mulþumim tuturor
celor care ne-au înveselit ºi îmbogãþit spiritual în cele 2 zile din luna mai.
Niculina Sabãu
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CASTELUL HUNIAZILOR– o perlã a artei gotice din Transilvania

Cetatea Hunedoara este aºezatã într-un þinut locuit din timpuri îndepãrtate, într-o veche regiune
româneascã, nu departe de Sarmisegetuza dacicã ºi aproape de ruinele de la Ulpia Traiana Augusta. Însuºi
castelul, dupã unele ipoteze, este construit pe ruinele unei fortificaþii din timpul romanilor, în a doua jumãtate
a veacului al XIV-lea ºi pomenit, pentru
prima datã, în documente scrise în 1399.
Documentul din anul 1399, care
constituie un ordin dat castelanilor de la
Hunedoara ºi Haþeg, este o preþioasã
mãrturie a epocii. Legenda fântânii
spune cã, Iancu de Hunedoara ar fi adus
ca prizonieri la castel câþiva din
conducãtorii oºtirii otomane, care au fost
puºi sã sape o fântânã promiþându-li-se
libertatea dacã vor gãsi apã. Dragostea
de libertate i-a îndemnat pe prizonieri sã
sape în stâncã cu târnãcoape ºi dãlþi, timp
de 15 ani, o fântânã largã de 2,5 m ºi
adâncã de 28 m. Când cei trei prizonieri
s-au înfãþiºat sã-ºi cearã libertatea, aceasta
le-a fost refuzatã. Pe zidul capelei, lângã
fântânã, cei trei prizonieri ºi-au scris în limba
lor amarul plin de revoltã: „Apã aveþi, dar suflet nu!” Povestirea trebuie sã aibã un sâmbure de adevãr,
pentru cã sãparea unei fântâni în piatrã, într-un castel feudal, nu se putea executa decât cu munca robilor.
În anul 1409 cetatea Hunedoarei este dãruitã lui Voicu, tatãl lui Iancu de Hunedoara: Noi
Sigismund, rege al Ungariei …dãm, dãruim ºi hãrãzim lui Voicu fiul lui ªerb ºi rudelor sale
printre care ºi fiul sãu Iancu, pentru strãlucitele sale merite militare, domeniul regal al
Hunedoarei cu toate locurile sale de arãturã, fâneþe, pãºunile, pãdurile, apele ºi eleºteiele dupã
vechile ºi adevãratele hotare.
Cetatea a fost construitã pentru apãrarea ºi administrarea domeniului feudal, pentru strângerea
dãrilor ºi adãpostirea garnizoanei militare care trebuia sã pãzeascã drumul de comerþ, asigurând ordinea.
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Lucrãrile începute în 1440 au avut drept scop iniþial transformarea ºi mãrirea vechii fortãreþe
într-o cetate militarã, cu 2 intrãri, ambele prevãzute cu turnuri întãrite ºi precedate de poduri lungi în parte
ridicãtoare, construite peste ºanþul prãpãstios pe înalþi piloni de zidãrie.
În a doua etapã a fost construitã pe aripa dinspre rãsãrit o frumoasã capelã, iar pe latura opusã
sala destinatã iniþial oºtenilor a fost mãritã ºi au fost amenajate douã mari sãli de reuniune:
1. la parter Sala cavalerilor
2. la etaj Sala Dietei.
Ambele despãrþite prin intermediul unui ºir de stâlpi octogonali.
Abstracþie fãcând adãugirile ºi transformãrile datorate restaurãrilor din veacul al XVII-lea ºi al
XIX-lea, Castelul de la Hunedoara este ansamblul cel mai complet ºi sugestiv de arhitecturã medievalã
pãstrate pe teritoriul þãrii. În compoziþia sa structuralã ºi decorativã întâlnim elemente din cele mai
caracteristice ale goticului transilvãnean matur ºi târziu. Construcþiile se încheie în jurul anului 1480,
terminându-se astfel lucrãrile la castelul din Hunedoara dupã aproape un veac de muncã.
Despre constructorii castelului se crede cã au fost de origine francezã ºi ar fi înãlþat aripa de apus
care cuprinde cele douã mari sãli gotice, cunoscute ca Sala cavalerilor ºi Sala Dietei, lucru ce nu a putut fi
confirmat prin documente. Însã prezenþa meºterilor ardeleni la construcþia capelei castelului de la Hunedoara
o consemneazã V. Vãtãºanul, critic de artã. Concluzia sa a fost îndreptãþitã, prin asemãnarea care existã
între planurile capelei ºi acelea ale unor biserici din regiune, mai ales cu planul bisericii din Bârsãu.
Surse istorice îndreptãþesc presupunerea participãrii, dacã nu chiar a construirii în întregime a
castelului de cãtre meºteri din Transilvania. Existã un document din 1454, prin care Ioan de Hunedoara
înnobileazã un pietrar braºovean cu numele de Conrad pentru meritele lui câºtigate în diferitele
noastre lucrãri.
Familia Corvinilor se stinge prin moartea fãrã urmaºi a lui Ioan Corvin, fiul lui Matei Corvin.
Principele George de Brandemburg, cel de-al doilea soþ al vãduvei Corvin, în 1526 vinde domeniul
ºi castelul Hunedoarei lui Török Bálint de Enying, principe al Transilvaniei, dupã ce în prealabil transportase
în Germania întreaga avere mobilã ºi arhiva castelului. În primii ani ai veacului al XVII-lea, castelul intrã în
posesia lui Gabriel Bethlen, principele Transilvaniei. La acea vreme domeniul Hunedoarei cuprindea 40
de sate.
Dupã ultimii stãpânitori ai castelului de Hunedoara, Emeric Tököli ºi Mihail Apafi, principi ai
Transilvaniei, castelul intrã în posesia austriecilor, care instaleazã sediul administraþiei miniere ºi locuinþele
funcþionarilor.
Pe timpul rãscoalei lui Horea, Cloºca ºi Criºan castelul adãposteºte nobilimea din þinuturile
Zarandului ºi Hunedoarei.
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În 1849, Petõfi Sándor, în calitate de aghiotant al generalului Bem, rãmâne o zi în castel împreunã
cu armata care se afla în drum spre Banat. Castelul îi inspirã poetului Petõfi Sándor poezia La Hunedoara
care se încheie cu reflecþia: Numele comandanþilor este trecãtor, veºnicã fiind lupta poporului
pentru libertate.
Fiecare epocã ºi-a adus contribuþia la dezvoltarea castelului din Hunedoara, de aceea el este unul
dintre cele mai valoroase monumente istorice ºi de artã ale þãrii noastre.
Gavril ªerban

SÃLAJUL ÎN... 6 ZILE
Sãlajul nu este un judeþ mare, dar dacã eºti un pic atent te vei putea bucura cu adevãrat de cãldura
cu care oamenii te întâmpinã ºi de peisajul care în fiecare anotimp îþi oferã altceva, îmbrãcându-se în atâtea
ºi atâtea nuanþe. Dacã primãvara poþi admira verdele crud trezindu-þi pofta de viaþã, toamna, cu nenumãratele
nuanþe de portocaliu te liniºteºte, te scoate din cotidian ºi te ajutã sã visezi.
Încercând sã vã fac cunoscute câteva locuri care meritã a fi vizitate vã invit în Þara Silvaniei.
Aºezaþi-vã tabãra în Zalãu (deoarece agroturismul încã nu a prins contur în Sãlaj ºi se loveºte de lipsa
pensiunilor în mediul rural), un orãºel ardelenesc, micuþ, dar cochet, cu hoteluri, pensiuni ºi restaurante
primitoare, cu mâncãruri gustoase ºi cluburi de noapte moderne.
Pornind din acest punct am sã încerc sã vã propun câteva excursii de câte o zi sau douã în funcþie
de traseul pe care îl vom aborda.
Pentru început am luat-o la pas spre vârful munþilor Meseº. Cu uºurinþã am ajuns la Treznea –
comunã martir, de a cãrei denumire se leagã o legendã foarte interesantã, ce meritã a fi amintitã. Se spune
cã, în urmã cu multã vreme, pe locul unde azi se întinde acest sat, era un loc pustiu, nici þipenie de om, numai
pãdurea domnea cât vedeai cu ochii. Atras de liniºtea acestor locuri un cãlugãr ºi-a construit aici o chilie,
sãpându-ºi alãturi ºi o fântânã. Stând tot timpul în post ºi rugãciune, Dumnezeu îl iubea foarte mult. Diavolul,
vãzând toate astea, crãpa inima în el de ciudã, astfel cã a încercat prin diferite mijloace sã-l ispiteascã pe
piosul cãlugãr sã cadã în pãcat. Dupã lãsarea serii, folosindu-se de bucate alese, aromate, care mai de care
mai gustoase încercã sã-l ademeneascã, însã fãrã rezultat, cãlugãrul aruncându-l cât colo cu bucate cu tot.
Nu ceda Diavolul cu una cu douã, astfel cã în seara urmãtoare veni iar, cu un sac cu bani de aur, greu de
numai cu patru boi l-ai fi putut miºca din loc. Nici de aceastã datã nu reuºi sã-l abatã de la cele sfinte pe
eremit, acesta zicând o rugãciune ºi alungându-l pe Diavol. Hotãrât cã e nevoie de o vrajã mai puternicã,
dracul se duse la Talpa Iadului ºi se preschimbã „într-o femeie cu cosiþe de mãtase, ochi adânci ca noaptea,
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buze cãrnoase, roºii ca sângele, pielea netedã ºi catifelatã, doi sâni ca douã mere pârguite, o cãlcãturã de
ciutã, ce-i legãna mijlocelul subþire ca trestia” ºi sub aceastã înfãþiºare se aºezã lângã cãlugãr. La fel ca Eva
altãdatã îl fãcu, prin sãrutãri ºi mângâieri, sã cadã în acelaºi pãcat originar. Vãzând acestea Dumnezeu se
mânie foarte tare ºi-l trimise pe Sfântul Ilie sã-l pedepseascã. Acesta slobozi trãznete ºi tunete, de se
auzirã în cele patru zãri, chilia luând foc, prefãcându-se totul în scrum. Nu rãmase decât fântâna pe unde
dracul fugi repede scãpând de furia dumnezeiascã. Aceastã fântânã a fost descoperitã cu mulþi ani în urmã
de câþiva pãdurari care ºi-au construit casele în acel loc. Satul cunoscut iniþial sub denumirea Ördögkút
(Fântâna Dracului) se numeºte azi Treznea.
ªi dacã am reuºit prin aceasta sã vã stârnesc interesul pentru aceastã zonã, vã propun o vizitã la
Cascadele din Fundul Vãii. Situate pe Vale, impresioneazã prin sãlbãticia locului ºi înãlþimea de la care
apa îºi împrãºtie ºuvoiul. Pãdurile înconjoarã satul, iar de pe cel mai înalt platou, în zilele senine, se vãd
Dealul Bobâlna ºi Munþii Vlãdeasa.
Nici iarna nu uitã aceste locuri, mici pârtii de schi îºi fac locul printre pãdurile grele de zãpezi.
Istoria ºi-a lãsat amprenta asupra acestei localitãþi-martir prin evenimentele din 1 septembrie
1940 când a avut loc un asasinat în masã a populaþiei româneºti, fiind omorâte de cãtre soldaþii armatei
maghiare de ocupaþie un numãr de 89 persoane lipsite de orice apãrare. Spre cinstirea victimelor, aici
s-a ridicat, în centrul satului, un obelisc comemorativ.
Pãstrãm contactul cu istoria ºi trecutul ºi ajungem la Bozna, unde ne putem bucura spiritul ºi
privirea vizitând biserica de lemn de aici. Aceasta a fost trecutã în evidenþa
monumentelor istorice în anul 1966, pãstrându-se prin aceasta una din
creaþiile artistice deosebite ce a dus în toatã þara vestea meºterilor lemnari
de pe Valea Agrijului. Deosebit la aceastã bisericã de lemn este brâul în
„frânghie” care încinge exteriorul acesteia.
Continuând cãlãtoria pe drumul Zalãu - Ciucea ne putem opri
cu acelaºi entuziasm la cascada ªipot, situatã la 5 km de comuna
Buciumi, sub poalele Meseºului.
Nu rataþi un masaj natural ºi gratuit pe care îl oferã cu generozitate
cãderea apei de la o înãlþime de aproximativ 4 – 5 m. Se poate ajunge
aici cu maºina pe un drum forestier.
Nu putem pãrãsi comuna Buciumi fãrã a face o vizitã la castrul roman de aici. Este aºezat la nord
de satul actual, între confluenþa a douã pâraie, Valea Lupului ºi Valea Mihãiesei, pe un platou situat în
afara satului, cunoscut sub numele de „Grãdiºte”.
Însoþiþi de acelaºi peisaj impresionant ajungem la Huta, unde liniºtea ºi odihna te copleºesc.
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Meseºul atinge altitudinea maximã la Mãgura Priei (997 m), de care se leagã atât de gustata
sãrbãtoare a Mãsuriºului. Aceastã sãrbãtoare dateazã din 1967, se þine anual în luna mai ºi este ocazionatã
de ieºirea oilor la pãºune (mãsuriºul laptelui).
Savurând panorama vãii Crasnei oferitã din vârful Mãgurii ºi umplându-ne plãmânii de aer curat
putem începe coborârea înspre Zalãu. Ajungem, astfel, la Cizer – cel mai de seamã sat românesc din
partea de sud-vest a judeþului, unul dintre satele cele mai vechi atestate documentar. Locuitorii, de religie
greco-catolicã, au avut biserica de lemn ridicatã de Horea, conducãtorul rãscoalei þãranilor din 1784.
Datoritã valorii ei deosebite, aceasta a fost transferatã la Muzeul Etnografic în aer liber din Cluj-Napoca.
Pe drumul înspre Zalãu trecem prin alte câteva sate ale cãror biserici meritã vãzute. Astfel în
Horoatul Crasnei existã biserica reformatã, construitã în stil gotic, în secolul al XV-lea, la Crasna biserica
reformatã a fost construitã, tot în stil gotic, între anii 1380 – 1400.
Apropiindu-ne, la 15 km de Zalãu, ajungem în Meseºenii de Jos, o veche aºezare medievalã,
atestatã documentar în anul 1213. Putem vizita aici biserica ridicatã de maghiarii de religie reformatã, un
mic, dar preþios monument de cult, caracteristic goticului târziu.
Asta a fost prima zi de excursie.
În cea de a doua zi, pentru început, m-am gândit sã rãsfoim câteva pagini de istorie prin vizitarea
la Moigrad a oraºului roman Porolissum, pe urmã putând sã ne bucurãm privirea cu frumuseþea plantelor la
Grãdina Botanicã de la Jibou ºi, pe sfârºitul zilei, frumuseþea naturii ne va uimi de aceastã datã prin trei
rezervaþii naturale nelipsite din ghidurile turistice ale þãrii: Grãdina Zmeilor, Gresiile de pe Stânca Dracului
ºi Poiana cu narcise de la Racâº.
Având traseul stabilit pornim la drum înspre primul obiectiv propus. Oraºul roman Porolissum –
capitala provinciei Dacia Porolissensis te întâmpinã cu bastioanele ce se înalþã uriaºe în zare ºi apãrã parcã
ºi astãzi împrejurimile oraºului. Un loc distinct îl ocupã amfiteatrul a cãrui
freamãt ºi forfotã parcã se aude ºi azi. Porolissumul a reprezentat cultura
ºi civilizaþia romanã la aceastã margine a Imperiului Roman. Acestora li se
adaugã peisajele splendide ale Dealului Prisnelului ºi te determinã sã-l
vizitezi iar ºi iar.
Lãsãm trecutul istoric în
urmã ºi ne îndreptãm spre Jibou, deasupra cãruia troneazã
impunãtor Grãdina Botanicã, una dintre cele mai cochete ºi
frumoase grãdini botanice din þarã. Multitudinea de plante,
diversitatea ºi coloritul lor au misiunea de a te relaxa ºi chiar o
fac. Aceasta îºi gãseºte locul în incinta Castelului nobiliar
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Wesselényi, construit în stil baroc. În apropierea oraºului se aflã staþiunea balnearã – Bãile Jiboului –
bazã de tratament beneficã pentru diferite afecþiuni.
Pãrãsind Jiboul ajungem în unul din
locurile cu care nouã, sãlãjenilor, ne place sã ne
lãudãm – Grãdina Zmeilor din Gâlgãu
Almaºului. A fost declaratã arie protejatã în anul
1970 ºi este o atracþie turisticã rarã. În toatã
Europa existã doar 3 locuri, unde un vechi
domeniu submarin, alcãtuit din roci vulcanice,
este acum la suprafaþã. Accesul din sat pânã aici
este destul de greoi, însã odatã ce ai ajuns
priveliºtea, ce þi se desfãºoarã în faþa ochilor, este
dezarmantã. Valea – lungã de 400 m ºi largã de 100 m - este presãratã cu diverse formaþiuni stâncoase:
stâlpi, piloane, ciuperci, ºi alte forme ciudate. Stâncile au fost fiecare botezate sugestiv de cãtre localnici:
Eva, Moºul, Fata Cãtanii, Degeþelul, Zmeul si Zmeoaica etc.
Pãstrând în memorie aceste formaþiuni ciudate ºi strãbãtând câteva sate primitoare ajungem la
Racâº, unde se aflã Poiana Narciselor, monument al naturii cu creºteri spontane de narcise. În lunile de
primãvarã totul se transformã într-un paradis al florilor, iar mirosul puternic pe care îl degajã narcisele
transformã totul într-o atmosferã idilicã. Poþi savura aici, în acest cadru natural feeric, o minunatã simfonie
scrisã de naturã.
Aceasta a fost Valea Almaºului ºi ce-a
de a doua zi de excursie.
Ne pãstrãm douã zile pentru urmãtorul
itinerar, deoarece vom încerca sã punctãm
fiecare loc demn de vizitat de pe lunga vale a
Someºului.
Însoþiþi de apele râului Someº, cel mai
lung râu care traverseazã judeþul nostru, ne
îndreptãm spre unul din puþinele locuri de
tratament din Sãlaj: Bizuºa-Bãi. Apele minerale
slab sulfuroase, bicarbonate, slab clorurate din aceastã staþiune sunt indicate în tratarea unor afecþiuni ale
sistemului nervos, aparatului locomotor ºi în diferite afecþiuni ginecologice. Hotelul, care oferã locuri de
cazare, este situat în mijlocul unei pãduri reconfortante.
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Profitând de aerul curat, cu miros de lemn proaspãt ºi bucurându-ne de liniºtea tulburatã numai de
foºnetul frunzelor, putem petrece o zi plãcutã, încãrcându-ne bateriile pentru a doua zi.
Pe Culoarul Someºului pot fi admirate vestigiile romane de la Cãpâlna, bisericile de lemn din
Bârsãu Mare (1690) ºi din Fodora (1817), iar ªomeºul, pe sectorul Gura Vlãdesei-Chizeni oferã pescarilor
un areal deosebit de cãutat pentru avifauna prezentã aici.
Pãrãsim valea Someºului ºi ne îndreptãm
spre partea sudicã a Delurilor Sãlãtrucului, unde
se aflã situatã comuna Poiana Blenchii. O zonã de
o frumuseþe mirificã, meritând admiratã pãrticicã
cu pãrticicã. De aceea ne lãsãm pe mâna
bibliotecarului pentru a ne arãta împrejurimile, o
poianã înconjuratã de dealuri înverzite ºi pãduri care
în unele locuri coboarã pânã în sat. Când am vizitat
prima datã zona, toamna se instalase bine, iar explozia de culori a pãdurilor era fascinantã.
Astfel, pe Valea Porcului (în apropierea vechii vetre a satului) se gãseºte un loc numit Zãpoziileunde într-o stâncã este o mare scobiturã numitã ªura Pintii. Legenda spune cã aici îºi ascundea Pintea
Viteazul caii, atunci când venea la sfat cu oamenii sãi, iar mai sus existã o scobiturã mai micã, Casa Pintii,
numitã aºa deoarece se presupune cã aici se ascundea însuºi Pintea, pentru a nu fi gãsit de duºmani.
O sumedenie de alte locuri ne fac cu ochiul, toate
numite care mai de care mai ingenios: Vârful Ursului –
aminteºte de vremuri când prin codrii noºtri erau ºi urºi,
Dealul lui Ursan, Valea Pleºii ºi Valea Porcului cu locul
numit La meri ºi Dosul Coºarului, Coasta Babii - un
pinten de deal ce strãjuieºte centrul comunei, Dealul
Cornilor – aici se vorbeºte cã s-au dat lupte între armata
lui Mihai Viteazul ºi un credincios al familiei Báthory –
cãpitanul Raþ Petru, Frânturile – unde s-ar fi retras frânturile
oºtii boiereºti învinsã de Mihai Viteazul, Fântâna La plopi are ºi azi un debit bogat de apã, Fântâna din
Valea Pleºii cu apã bunã ºi rece, La ceterã pe Vâlceaua Rãþeascã, La habiece, Bulbucul – izvor de
apã cu posibile proprietãþi terapeutice pentru inimã , **** Babii tot un izvor cu apã minunatã de unde îºi
astâmpãrã setea toþi trecãtorii, Bulbucul de la Runc.
Legãtura spre Þara Lãpuºului se face printr-un defileu lung de 2 km numit Cheile Babii. De o
parte ºi alta a acestui defileu putem admira o serie de ciudãþenii ale naturii. Chiar la intrare te întâmpinã
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Gura Zmeului, o peºterã în stâncã calcaroasã care a fost
„cercetatã” pânã acum doar de niºte copii cu lumânãri ºi doar la
circa 50 de m adâncime. Probabil cã o cercetare atentã a acesteia
ar oferi surprize.
M-a impresionat în mod deosebit aceastã zonã ce se
continuã atât de firesc cu vestita Þarã a Lãpuºului.
Dacã ne aruncãm puþin privirea pe harta Sãlajul vom
hotãrî cu siguranþã cã nu am putea pleca cu sufletul împãcat de
aici fãrã a face un periplu prin Munþii Plopiºului.
În cãlãtoria spre aceastã zonã facem un prim popas la staþiunea balnearã Bãile Boghiº, indicatã în
tratarea afecþiunilor aparatului locomotor, afecþiunile sistemului nervos ºi în afecþiuni ginecologice, datoritã
izvoarelor minerale sulfuroase, sodice, bicarbonate ºi termale (+42°C). Staþiunea dispune ºi de o importantã
infrastructurã turisticã completatã de ofertele întreprinzãtorilor privaþi ºi ale localnicilor. Potenþialul turistic
balnear este completat de portul popular tradiþional, folclorul autentic, biserica reformatã din Nuºfalãu
(monument istoric ºi de arhitecturã) construitã între anii 1450-1480, castelul Bánffy cu parcul înconjurãtor,
din aceeaºi localitate.
Continuând cãlãtoria înspre Plopiº, peisajele desprinse dinspre culmile acestei comune, rezervaþia
naturalã Mlaºtina de la Iaz, Bãile Iaz, bãi cunoscute pentru efectele lor terapeutice ºi nu în ultimul rând
obiceiurile ºi folclorul zonei bine conservate, fac din Plopiº una dintre cele mai atractive comune ale judeþului
Sãlaj. Odihnitoare pentru ochiul cãlãtorului sunt aºezãrile comunei: Iaz ºi Fãgetu. Dacã Plopiºul ºi Iazul sunt
aºezãri caracteristice arealelor depresionare, Fãgetu este un sat tipic Munþilor Apuseni, de tip risipit, cu
gospodãrii izolate sau grupate în crânguri.
Lãsând în urmã Munþii Plopiºului, cu peisajele de o sãlbãticie ºi frumuseþe unicã în judeþul Sãlaj,
cãlãtorul nu-ºi poate refuza o noapte de odihnã în Rezervaþia peisagisticã Tusa-Barcãu. Pensiunile turistice
ºi pãstrãvãriile situate în localitatea Tusa, încadrate în peisajul fascinant al culmilor Plopiºului, oferã turiºtilor
locuri de neuitat.
În ciuda faptului cã ºoselele judeþului trebuie în majoritate reabilitate, locurile de cazare oferite sunt
puþine (în afara reºedinþei de judeþ) peisajele naturale ºi obiectivele antropice meritã toatã atenþia, atât a
turiºtilor cât ºi a investitorilor.
Alina Diana Paina
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SFÂNTA MÃNÃSTIRE BIC
“Loc de mãnãstire ºi de pomenire…”

Între vetrele de credinþã ortodoxã ºi de culturã româneascã ce înnobileazã trecutul acestei þãri,
Sãlajul nu se înscrie cu aºezãminte monahale care dateazã din timpuri strãvechi, ca ºi în cazul celorlalte
judeþe, însã pentru cei care cunosc frumuseþea plaiurilor sãlãjene ºi încãrcãtura spiritualã a acestor locuri,
Sãlajul este un buchet de flori monahale. Printre florile cele mai de seamã ale aºezãrilor monahiceºti sãlãjene
se numãrã ºi Mãnãstirea „Sfânta Treime” Bic, (aceasta fiind prima mãnãstire datatã în Sãlaj dupã anul
1700) adãpost monahal situat la 8 kilometri de ªimleu Silvaniei.
Dacã ajungi în acest mic orãºel al Sãlajului, vei fi impresionat de liniºtea pe care þi-o poate oferi.
Mai presus de toate frumuseþile locale
ale oraºului, existã o comoarã ascunsã
dincolo de coama dealului, într-un ochi
de pãdure, printre stejarii a cãror vârstã
nu o ºtie nimeni – minunat loc de
rugãciune – care împodobeºte ca o
diademã zona de la poalele Mãgurii.
Istoria Mãnãstirii Bic este lungã,
într-un timp scurt, este grea, dar cu mari
realizãri, este frumoasã prin evenimente,
har, aºezare pitoreascã ºi prezenþa
poporului care atrage cerul spre pãmânt.
Povestea acestui sfânt aºezãmânt a
început sã se scrie în anul 1994, când, în luna lui august, ziua 29, la Tãierea Capului Sf. Ioan Botezãtorul,
în cadrul Sfintei Liturghii arhiereºti oficiatã de P.S. dr. Ioan Mihãlþan, Episcopul Oradiei, Bihorului ºi Sãlajului,
înconjurat de un mare sobor de preoþi ºi mulþime de norod – mãnãstirea a fost deschisã ºi instalatã Maica
Stareþã – Monahia Marina Maria Lupou, venitã de la Mãnãstirea Prislop, fiind ucenica Pãrintelui Arsenie
Boca aproape 20 de ani, de la care a moºtenit o nemãrginitã dragoste ºi preþuire faþã de semeni.
Prima “avere” a mãnãstirii a fost vechea ºcoalã din sat – o umbrã de clãdire fãrã ferestre, fãrã uºi,
fãrã tavan - care le-a adãpostit pe cele câteva mãicuþe care ºi-au luat crucea în spate ºi au hotãrât sã
clãdeascã lãcaº Domnului în acest colþ de lume.
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Doi ani mai târziu, mãnãstirea primeºte 10 ha de teren în mirifica poianã, iar la 29 august 1996 se
pune piatra de temelie – zi mult aºteptatã de cãtre toþi, iar în scurt timp se încep lucrãrile la biserica de zid
ºi la chilii.
În anul 1997, cu ajutorul conducerii judeþului, va fi instalatã biserica de lemn – monument istoric,
adusã din localitatea Stâna, construitã în anul 1720. Tot în acelaºi an începe proiectarea aºezãmântului
monahal, se toarnã fundaþia pentru biserica mare, pentru corpul de chilii ºi se face documentaþia pentru
energia electricã.
Lucrãrile se desfãºoarã pe parcursul anilor, ajungându-se în 2001 la tencuirea interiorului ºi
exteriorului bisericii mari, precum ºi la lucrãrile din mansardã. Sfinþirea sfântului lãcaº are loc la 29 august,
de Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul, de cãtre P.S. dr. Ioan Mihãlþan, împreunã cu 50 de preoþi
ºi o impresionantã mulþime de credincioºi. Lucrãrile se continuã în timp ºi maicile nu au odihnã nici azi, ci
sunt mereu râvnitoare sã înfrumuseþeze ºi sã sporeascã pitorescul ºi minunãþia acestui colþiºor de Rai de pe
meleagurile sãlãjene.
În data de 8 mai 2004 a fost adusã Icoana fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului, a cãrei istorie
se poate gãsi în documentele mãnãstirii, dãruitã cu toatã dragostea de cãtre Pãrintele Grigorie din Bucureºti.
ªi ºcoala din sat are istoria ei. Timp de aproximativ 5 ani a servit ca adãpost pentru maici, iar
începând cu anul 1999, dupã terminarea unei pãrþi a construcþiei noi, ea a devenit ceea ce era înainte - o
ºcoalã pentru copiii din sat, având-o ca învãþãtoare pe Maica Heruvima. Între anii 2004 -2006 clãdirea a
fost renovatã, iar acum ea funcþioneazã ca o ºcoalã primarã pentru copiii din satul Bic, precum ºi pentru
copiii cu o situaþie materialã precarã.
Obºtea mãnãstirii este formatã în prezent din 12 vieþuitori, la care se adaugã un numãr de 8 bãtrâni
care sunt îngrijiþi de maici.
Impresionant este la aceste locuri
ospitalitatea ºi cãldura pe care o poþi simþi atunci
când te apropii de aºezarea monahalã. Aici tot
creºtinul ostenit de urcuºul greu gãseºte adãpost,
hranã sufleteascã ºi trupeascã ºi mai presus de
toate simte cum Maica Domnului vegheazã ºi
lumineazã sfântul aºezãmânt. În luna august – lunã
de bucurie aleasã – cãci a fost însemnatã cu douã
hramuri: Adormirea Maicii Domnului (15 august)
ºi Tãierea Capului Sfântului Ioan Botezãtorul (29
august), credincioºii, care urcã drumul anevoios
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spre poiana în care s-a zidit lãcaº lui Dumnezeu , rãmân profund marcaþi de minunãþia ansamblului monahal,
inundat cu flori presãrate parcã de mâini nevãzute peste aceste locuri, pentru a încununa sfinþenia, pacea,
liniºtea, rugãciunea… Pentru pelerinul obosit ºi sfâºiat de cele lumeºti, altarul dintre flori reprezintã o evadare
în Rai ºi o comuniune cu Maica Domnului care le oferã mângâiere tuturor copiilor sãi ce vin cu dragoste
cãtre slãvitul sãu acoperãmânt.
Dacã aveþi drum prin ªimleu Silvaniei, faceþi-vã puþin timp sã urcaþi poteca spre Mãnãstirea Bic,
spre Raiul cu flori ºi, în inima codrului verde, Maica Domnului vã va mângâia ºi vã va cãlãuzi sã mai urcaþi
o treaptã pe scara mântuirii ºi spre viaþa veºnicã!
„Doamnã, TU, împãrãteascã, Maica veºnicei iubiri
Rugãciune întrupatã, vie cãtre Dumnezeu,
Fã din viaþa mea sãrmanã, fum de tainice jertfiri
Pentru neamul meu, STÃPÂNÃ, numai pentru neamul meu.”
(Zorica Laþcu - TEODOSIA)

Mariana Lucia Cãrpineanu
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CARTEA RELIGIOASÃ LA SECÞIA COPII A BIBLIOTECII JUDEÞENE

„ - Iar copiilor ce le lãsãm?
-

O casã, acareturi, pãmânt ºi ce le mai trebuie….?

-

Ce le mai trebuie….

-

Ce le mai trebuie copiilor? Le trebuie CARTE. ªi le trebuie bunã purtare…

Acestea le trebuie. ªi, dacã nu le putem lãsa nici casã, nici pãmânt, adicã avere, în schimb le lãsãm astea ºi
mai bogaþi îi facem.” (Gheorghe Ionescu – Viaþa ºi activitatea protosinghelului Nicodim Mãndiþa. 1889 –
1975, Editura Bunavestire, Bacãu, 1996).
M-a impresionat mult acest dialog între un preot ºi un mirean, dialog în care iatã, cartea este
comparatã cu cea mai mare avere pe care o putem lãsa copiilor noºtri. Dar oare ce rol mai are cartea în
formarea tinerilor, astãzi, în era calculatorului, a jocurilor electronice, a televiziunii? Chiar a ajuns lectura sã
fie pe ultimele locuri în preocupãrile tineretului de astãzi? „Nu mai citesc copiii astãzi”, auzim deseori pãrinþii
care vin în contact cu noi.
Mi-aduc mereu aminte de un exemplu relatat de o vrednicã profesoarã de filosofie: ajunsã sã
predea la o clasã cu specific real, a fost luatã în râs de respectivii elevi: „Noi avem atâtea ºi atâtea pagini cu
probleme de rezolvat, credeþi cã mai avem timp sã citim poezie, prozã?” Cu multã înþelepciune, profesoara
i-a întrebat:
„Spuneþi ºi voi, când aveþi un necaz, sunteþi triºti, rezolvaþi pagini întregi cu probleme, sau luaþi o
carte în mânã?” Câþi dintre noi, ca dascãli, bibliotecari ºi mai ales ca pãrinþi ºtim sã procedãm astfel, ºtim sã
trezim în copiii noºtri interesul pentru lecturã, pentru carte? Sau mai ºtim sã le facem cadou o carte? Cãci
„o carte este un dar, pe care îl poþi deschide iar ºi iar.” (G. Keillon). ªi, dacã o facem, ce fel de carte le
oferim? Cum alegem, cum îi îndemnãm pe ei sã selecteze „cãrþile omenirii”, deoarece, ca orice lucru creat,
poate fi ºi distructiv: „Fiþi ca albinele, citiþi cât mai multe cãrþi, dar luaþi precum ele, doar ce-i bun, cum ºi ele
iau doar polenul”. (Sfântul Vasile cel Mare)
Din cauza „marelui ºi tragicului post”, cum a fost numitã perioada comunistã prin care a trecut
societatea româneascã dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, câteva generaþii au fost private de cunoaºterea
adevãratelor valori creºtine. Mulþi dintre copiii de atunci – îndeosebi cei proveniþi din familii de intelectualiajunºi astãzi la vârsta maturitãþii, la rându-le pãrinþi, sunt fiii proveniþi din case fãrã Biblie, fãrã icoane, fãrã
dus la bisericã… .
Înainte de 1989 nu se putea vorbi despre carte religioasã pentru copii, iar a organiza acþiuni care sã
marcheze cele mai importante sãrbãtori creºtine, era ceva de domeniul hazardului.
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Situaþia s-a schimbat începând cu anul 1990, astfel cã, alãturi de cartea artisticã, didacticã sau
ºtiinþificã, a putut fi achiziþionatã ºi cartea religioasã. Ea este ºi va fi mereu solicitatã, lecturatã ºi apreciatã
de cãtre cititorii – copii. Astãzi, Secþia Copii a Bibliotecii Judeþene „Ioniþã Scipione Bãdescu”, deþine în
cadrul grupei 2, un numãr de 170 de documente tip carte, repartizate pe categorii de vârstã, astfel: 90 de
documente la grupa de vârstã 7-11 ani ºi 80 de documente la grupa 11-14 ani. Dar nu este suficient sã
existe, ea trebuie pusã în valoare, trebuie ajutatã sã circule. Pentru aceasta, noi, bibliotecarii de la Secþia
Copii am recurs la mai multe metode. Este, de altfel, munca pe care o facem mereu cu dãruire, aceea de
a da viaþã cãrþilor, ca ele sã devinã, pentru adulþii de mâine, acei prieteni reci, dar întotdeauna siguri.
„DESCHIDE CUTIA cu SURPRIZE… ºi CITEªTE.” Din mai multe cãrþi am selectat câte o
poveste pe care am tipãrit-o, indicând autorul, titlul poveºtii ºi volumul din care a fost luatã. Acestea au
fost introduse într-o cutie din care copiii puteau
extrage câte o poveste. Am încercat sã le
stârnim interesul ºi curiozitatea, tipãrindu-le ºi
vizualizându-le într-un mod care sã-i atragã.
Rezultatul a fost acela cã respectivele titluri au
circulat mai mult decât pânã atunci. Acest lucru
s-a datorat ºi publicitãþii fãcute de copii,
transmiþând unii altora aceastã informaþie.
Utilizatorii – copii s-au obiºnuit cu acest fel de
lecturã, încât periodic veneau la bibliotecã
pentru a citi noile poveºti din „Cutia cu surprize”.
Unele sãrbãtori, precum Floriile, 24 iunie – Naºterea Sfântului Ioan Botezãtorul, (Sânzienele în
denumirea popularã), 8 septembrie – Naºterea Maicii Domnului etc. au fost marcate la Secþia pentru
Copii prin câte un scurt istoric, pe care, la Sala de Lecturã, micii utilizatori au avut posibilitatea sã-l
citeascã ºi astfel sã se informeze asupra sfântului sau sãrbãtorii respective. Sigur, astea le vor fi ºtiut copii
din cadrul programei de educaþie religioasã, dar alãturi de acest scurt istoric au fost expuse ºi cãrþile
existente în bibliotecã, legate de tema respectivã. Ca astfel, ei sã le cunoascã ºi, mai ales, sã le utilizeze.
Tot pentru punerea în valoare a cãrþii religioase am organizat, în preajma celor douã mari sãrbãtori
creºtine, Învierea ºi Naºterea Domnului Iisus Hristos, concursuri ºi expoziþii tematice.
În formarea fiecãruia ca om, ca personalitate, existã cãrþi care se recomandã a fi citite. Dar din
toate astea nu trebuie sã lipseascã Biblia – Cartea Cãrþilor. Cartea de cãpãtâi în viaþa oricãrui creºtin, ea
existã sub forma a douã prelucrãri la secþia copii: Biblioara copiilor (pentru vârsta 7 – 11 ani) ºi Mica
Biblie (pentru vârsta 11-14 ani). Urmãrind circulaþia acestora pe parcursul unui an, am constatat mai larga
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circulaþie a Biblioarei copiilor, comparativ cu Mica Biblie. Pe de o parte, este îmbucurãtor faptul cã
Biblioara copiilor a continuat sã circule ºi în perioada vacanþelor, deºi nu se afla ca lecturã obligatorie
pentru cartea religioasã. Pe de altã parte, rãmâne un semn de întrebare cu privire la circulaþia Micii Biblii.
Rãspunsul ar putea fi acela cã ei deja încep sã frecventeze Secþia pentru Adulþi, sau, cã mulþi dintre ei au
acasã o Biblie. Sunt simple supoziþii, îngrijorãtor ar fi dacã, într-adevãr, le-ar scãdea interesul pentru cartea
religioasã sau pentru lecturã în general, preferând alte moduri de a-ºi petrece timpul liber.
Colinde, Datini de Crãciun ºi Anul Nou, Cântece la Naºterea Domnului nostru Iisus Hristos,
Sfintele Paºti în datini ºi obiceiuri º.a. sunt titluri care circulã, evident în preajma sãrbãtorilor respective.
Pentru întãrirea rolului educativ al bibliotecii, ne gândim cã nu ar fi lipsit de interes o mai bunã
colaborare cu ºcolile, cu dascãlii de religie, prin organizarea unor ore de religie la bibliotecã, sau chiar
participarea bibliotecarului la ora de religie, prezentând copiilor cãrþile care au legãturã cu tema de curs.
Ne propunem, de asemenea, o dezvoltare a parteneriatelor dintre bibliotecã ºi ºcoli, cu efecte benefice atât
pentru actul cultural, cât ºi pentru procesul de învãþãmânt. Rolul bibliotecarului, ca modelator de caractere,
de suflete, ca îndrumãtor al lecturii copiilor, va avea efect în timp, dar numai printr-o susþinutã colaborare
cu ºcoala.
Începutã în familie, de la cea mai fragedã vârstã, continuatã în ºcoalã ºi bisericã, educaþia religioasã
este completatã ºi întregitã în bibliotecã.
Biblioteca, alãturi de familie ºi ºcoalã, are un rol important în educarea copilului, în pregãtirea lui
pentru viaþã. Ea contribuie la formarea individului pentru viitor, ca membru util al societãþii. Educaþia copiilor
prin bibliotecã reprezintã, pânã la urmã, un întreg ansamblu de mãsuri specifice, aplicate sistematic, în
vederea formãrii ºi dezvoltãrii însuºirilor intelectuale ºi morale. Printr-o corectã coordonare ºi dirijare a
lecturii copilului, putem contribui esenþial la educarea lui, venind ºi în sprijinul actului didactic, vizând,
totodatã, scopul educaþiei religioase, adicã formarea caracterului religios-moral al copilului. Cãci, aºa cum
spunea, atât de frumos Sfântul Ioan Gurã de Aur: „... nu existã artã mai frumoasã decât arta educaþiei.
Pictorul ºi sculptorul fac doar figuri fãrã viaþã, dar educatorul creeazã un chip viu; uitându-se la el, se
bucurã ºi oamenii, se bucurã ºi Dumnezeu. ªi oricine poate fi dascãl, dacã nu al altora, cel puþin al sãu”.

Mihaela Turian
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CLUBUL PENSIONARILOR - cititorul de vârsta a treia

Biblioteca Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu“ a deschis un punct de consultare ºi împrumut în
cadrul „Clubului Pensionarilor“, club ce-ºi desfãºoarã activitatea într-un local frumos amenajat din centrul
oraºului Zalãu, zona Perla.
Amplasat în interiorul clubului,
acest punct are un program de 4 ore pe
sãptãmânã, marþi ºi joi, cu regim de
împrumut la domiciliu ºi regim de salã
de lecturã, consultare în timpul
programului de lucru alocat.
Fondul de carte existent în
cadrul clubului cuprinde circa 700
volume, care sunt rulate periodic, la
cererea solicitanþilor pensionari.
Ponderea o deþine istoria ºi literatura.
Activitatea, începutã în luna martie 2005, se desfãºoarã într-un cadru armonios care dispune de
mobilier modern ºi confortabil, cu 25 locuri pentru sala de studiu ºi relaxare.
Pânã în luna noiembrie a anului 2006 s-au înscris 27 de persoane din numãrul de pensionari care
frecventeazã clubul, în majoritate bãrbaþi.
Dintre cãrþile prezentate la club, mai solicitate sunt cele de istorie, medicinã, politicã ºi literaturã, iar
dintre lucrãrile de referinþã, enciclopediile ºi dicþionarele, enciclopedia de istorie a lumii, agenda medicalã,
dicþionarul explicativ al limbii române.
Relaþia bibliotecar – pensionar este una specialã. Unii dintre pensionari apeleazã la bibliotecar nu
numai pentru a consulta sau a-i solicita cãrþi, ci uneori, chiar pentru a-i împãrtãºi unele probleme personale,
bucurii sau necazuri. Astfel, bibliotecarul devine, de multe ori, un confident de încredere pentru aceastã
categorie.
Toate evenimentele importante, calendaristice sau legate de oraºul nostru, au fost marcate prin
simpozioane sau expoziþii de carte specifice evenimentului - Unirea Principatelor, Zilele Romane, Zilele
Cetãþii, Învierea Domnului, Crãciunul - ºi prin desfãºurarea de acþiuni specifice vârstei (medicale, probleme
cu pensiile), acþiuni desfãºurate în parteneriat cu diverse instituþii de profil: Asociaþia Îngrijirii Vârstnicilor,
Casa Judeþeanã de Pensii, Consiliul Judeþean Sãlaj, Primãria Municipiului Zalãu ºi altele.
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Alte activitãþi desfãºurate în cadrul clubului: ºah, joc de table, ºedinþe aerobic ºi de bioterapie. De
asemenea sunt organizate excursii la obiective turistice importante din judeþ ºi þarã. Sunt arondate clubului
un cabinet medical ºi o salã frizerie – coafor, cu servicii la preþuri foarte mici pentru membrii clubului ºi
ceilalþi pensionari.
În acelaºi local, în care este
amplasat „Clubul Pensionarilor“, îºi
desfãºoarã activitatea CARP –
Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor. Se pot obþine credite
cu dobânzi avantajoase pentru toþi
membrii CARP.
Un alt avantaj de care pot
beneficia pensionarii este acela cã
pot petrece un sejur confortabil la
baza proprie a CARP din staþiunea Bãile Boghiº.
Noi, bibliotecarii, încercãm sã fim plãcuþi ºi utili acestor adevãrate „cãrþi” ce doresc sã-ºi spunã
povestea sau sã o citeascã pe a altora atâta cât timpul, neiertãtor, le mai permite.
Niculina Sabãu

MANAGEMENTUL CALITÃÞII

În perioada 15-18 mai 2006, Asociaþia Bibliotecarilor Maghiari din România a organizat un curs
de perfecþionare pe tema „Calitatea serviciilor de bibliotecã – criterii ºi standarde europene“, care a fost
gãzduit de Biblioteca Orãºeneascã din Odorheiu Secuiesc, având ca invitaþi specialiºti din Ungaria.
Cursul a fost deschis de dr. Skaliczki Judit, reprezentantã a Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional din Ungaria. Ca o bunã cunoscãtoare a managementului de bibliotecã, ne-a introdus, cu multã
dibãcie, în tainele acestei discipline, împãrtãºindu-ne ºi nouã din vasta-i experienþã. Prelegerea s-a axat în
special pe urmãtoarele domenii:
-introducerea în managementul calitãþii, importanþa muncii în echipã
-managementul de bibliotecã ºi importanþa lui
-instrumentele analizei mediului intern ºi extern
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-schimbãrile ºi urmãrirea schimbãrilor – analiza SWOT (Strenghts Weaknesses Opportunities
Threats), analiza PGTT (schimbãri politice, economice, sociale, tehnologice)
-strategia de bibliotecã, obiective strategice, proiecte strategice, realizare, rezultate
-trendurile naþionale ºi internaþionale
-managementul schimbãrilor
În continuare, dna Zalayné dr. Kovács Éva, directorul Bibliotecii „Entz Ferenc” a Universitãþii
Corvinus din Budapesta, a vorbit despre calitate, metode TQM (Total Quality Management), diagrama
Ishikawa (diagrama “os de peºte” – diagrama cauzã – efect). Foarte interesante au fost subiectele abordate
în cursul celei de a doua zile, când temele abordate au fost cele din domeniile:
-managementul resurselor umane
-metode de atragere a cititorilor
-metode de mãsurare a satisfacþiei cititorilor
-grija pentru cititori
-întocmirea chestionarelor ºi rezolvarea optimã a reclamaþiilor cititorilor
Un punct important al acestei întâlniri, a fost prelegerea þinutã de doamna Ramháb Mária, directorul
Bibliotecii „Katona József” din Kecskemét, care a prezentat managementul proiectelor (întocmirea, reguli
de bazã, caracteristici, etape de lucru, realizarea proiectului, evaluarea), cultura organizaþionalã, comunicarea.
Tot ceea ce ne-a fost prezentat în cele douã zile, am pus în practicã în a treia zi de curs, zi care a
fost dedicatã muncii în echipã ºi marketingului de bibliotecã. Am observat cã se pune un mare accent pe
modul de organizare a colecþiilor de bibliotecã, inscripþionãri, materiale de identificare (cãrþi de vizitã,
plicuri, ecusoane, pliante, broºuri), toate cu scopul de a face cunoscutã instituþia ºi care fac parte din
managementul de bibliotecã.
Unul din subiectele foarte interesante, care au fost prezentate în aceste zile, mi s-a pãrut diagrama
“os de peºte”, în încercarea de a rezolva o problemã apãrutã în bibliotecã. Metafora este foarte sugestivã:
coloana vertebralã a peºtelui reprezintã problema apãrutã în bibliotecã, iar celelalte oase ale peºtelui aratã
cauzele care au dus la apariþia acelei probleme. Alcãtuirea corectã a diagramei ar trebui sã ducã la luarea
celor mai eficiente mãsuri pentru rezolvarea problemei ivite.
Au fost trei zile de acumulãri, de schimburi de idei, au fost zile în care am vãzut cum sunt rezolvate
problemele de marketing în Ungaria ºi mai ales cum am putea pune în practicã idei care nu cer nici efort
fizic, nici financiar, ci numai pasiune ºi bunãvoinþã.
A fost un schimb de experienþã plãcut, în care ne-am împãrtãºit unii altora cunoºtinþele ºi experienþa
acumulatã de-a lungul timpului.
Bódis Ottilia
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ZILELE BIBLIOTECII JUDEÞENE – SÃLAJ
19 – 21 octombrie 2006
SUNTEM CEEA CE ªTIM !

Biblioteca, aºa cum o înþelegea Borges, este în noi, chiar dacã nu o simþim, ea nu face zgomot,
dar ne cheamã, într-un mod cu totul special: ,,… nu aparþin nimãnui, dar sunt a tuturor, înainte de a fi intrat
te aflai deja aici, vei rãmâne aici ºi atunci când vei pleca.”
Zilele Bibliotecii Judeþene respectã în fiecare an pe cei care mai au nevoie de viaþã spiritualã.
Simplu ºi elegant, împreunã cu oameni de culturã ºi înconjuraþi de MULTÃ CARTE, Sãrbãtoarea
CÃRÞII – 2006, a fost un succes.
Programul manifestãrilor a fost gândit pentru toate categoriile de vârstã ºi preocupãri, fiecare
moment oferind celor prezenþi atât relaxare cât ºi profunzime, emoþie ºi informaþie bogatã.
Deschiderea festivã a adunat multe personalitãþi judeþene ºi locale: Tiberiu Marc, preºedintele
Consiliului Judeþean Sãlaj, Eugen Teglaº - Prefectura
Judeþului Sãlaj, Onorica Abrudan, viceprimar –
Primãria Municipiului Zalãu, Gheorghe ChendeRoman, directorul Direcþiei Judeþene pentru Culturã
Sãlaj, Elena Muscã, director – Muzeul Judeþean de
Istorie ºi Artã Sãlaj, reprezentanþi ai mass-media, foarte
mulþi scriitori sãlãjeni, redactori, directori sau
reprezentanþi ai editurilor participante la TÂRGUL DE
CARTE, ediþia a II-a, prieteni ºi colaboratori ai
bibliotecilor publice din Sãlaj.
Casa de Culturã a Sindicatelor din Zalãu a oferit cu multã generozitate spaþiul în care s-au desfãºurat
toate manifestãrile.
Dupã deschiderea oficialã, primii care s-au bucurat de
un dar din partea celei mai bune ºi fidele prietene – biblioteca –
au fost copiii. Sala de Spectacole a fost neîncãpãtoare, sute
de copii bucurându-se de piesa ,,ªoarecele de bibliotecã ”,
jucatã cu pasiune ºi extraordinar talent de actori ai Bibliotecii
Judeþene ,,G. T. Kirileanu” - Piatra-Neamþ. A fost un adevãrat
spectacol interactiv, copiii fiind invitaþi pe scenã, piesa fãcând
o extraordinarã reclamã la informaþie ºi lecturã.
58

I.D.E.I.
Toate activitãþile s-au organizat în mijlocul cãrþilor. Au fost prezente la TÂRGUL DE CARTE –
2006, Edituri Sãlãjene: CAIETE SILVANE, GIL, HEPE ART HUPA, LEKTON, POROLISSUM,
SILVANIA, ªCOALA NOASTRÃ, CENTRUL DE LIBRÃRII-SÃLAJ ºi LIBRÃRIA TULIPAN.
Din þarã au rãspuns invitaþiei noastre Editurile : CASA CÃRÞII DE ªTIINÞÃ, CORESI,
CORVIN, DACIA, HUMANITAS, LIMES, MENTOR, NEMIRA, PARALELA 45’ , PRO
MARAMUREª, RAO, RISOPRINT, precum ºi BYTON – distribuitor – colecþii muzicã (CD, DVD).
Tuturor editurilor participante le-au fost acordate DIPLOME din partea Bibliotecii Judeþene, iar
EDITURA LIDER de TÂRG – 2006 a fost EDITURA DACIA – Cluj-Napoca (criteriul pentru aceastã
nominalizare fiind cifra de vânzare în perioada TÂRGULUI). Pentru modelul de prezentare ºi bogãþia
titlurilor expuse au primit aprecieri EDITURA RAO ºi EDITURA NEMIRA.
Multe biblioteci publice din judeþ ºi-au îmbogãþit fondul de publicaþii cu aceastã ocazie, cea mai
bogatã achiziþie fiind fãcutã de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, aceasta primind ºi donaþii consistente din partea
editurilor, ca rãsplatã pentru organizarea bine gânditã.
Lansãrile de carte la care au participat cu bucurie spiritualã mulþi scriitori sãlãjeni, au adãugat o
încãrcãturã emoþionalã deosebitã sãrbãtoririi CÃRÞII ºi BIBLIOTECII.
Prima carte lansatã a fost dicþionarul biobibliografic Oameni de seamã ai Sãlajului , vol. al IIlea, volum dãruit de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, în urma unei laborioase munci de cercetare ºi documentare
a serviciului bibliografic. Au fost prezenþi în salã mulþi scriitori sãlãjeni al cãror nume era cuprins în dicþionar.
Volumul a fost tipãrit la Tipografia Color-Print - Zalãu. Activitatea de cercetare va continua, astfel încât
coordonatorul lucrãrii ºi autorii de drept: Lucia Bãlaº ºi Ottilia Bódis promit o reeditare ºi un volum distinct
ce va cuprinde personalitãþi sãlãjene care nu s-au încadrat criteriilor stabilite pentru editarea acestei lucrãri.
Astfel, vom cãuta informaþii pentru ca toþi acei care au contribuit prin idei, iniþiativã, muncã, realizãri la
dezvoltarea judeþului Sãlaj, sub toate aspectele, sã fie cunoscuþi de generaþiile ce vor urma.
În prezenþa unui public elevat, format din oameni
de culturã ºi iubitori de culturã, Biblioteca Judeþeanã a
acordat diplome: ,,Oameni de seamã ai Sãlajului”, celor
care în anul 2006 au legat un buchet rotund de ani. Dintre
sãrbãtoriþi au fost prezenþi: Teodora Ciobanca, Marcel
Lucaciu, Vasile Rusu, Mitruly Miklós. Au fost
prezentate FILE DE DICÞIONAR, pe care cei
sãrbãtoriþi ºi-au înscris numele, dãruindu-l eternitãþii.
Invitaþi, de asemenea, dar nereuºind sã fie prezenþi:
Ioan Abrudan, Constantin Anton, Nicolae Man.
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Un scriitor nãscut în Sãlaj a venit sã-ºi prezinte cel mai recent volum dãruit luminii: Vasile Rusu,
la 70 de ani de viaþã ºi 51 de activitate literarã, a dorit sã fie aici împreunã cu prieteni ºi admiratori, profund
emoþionat cã nu l-am uitat, modul în care a fost primit fãcându-l sã se simtã cu adevãrat acasã. Cunoscut
de sãlãjeni ca un împãtimit eminescolog, scriitorul, care de multã vreme locuieºte ºi scrie la Sibiu, a lansat
acum volumul de versuri: ,,Poarta anotimpurilor”, volum apãrut la Editura Arhip Art – Sibiu, 2006. Vasile
Rusu s-a dovedit a fi un adevãrat artist al CUVÂNTULUI, oferind cititorilor operei sale o lecþie extraordinarã
de privire ºi trãire a vieþii, o lecþie din care pot culege folositoare sfaturi ºi reþete atât copilul, cât ºi bunicul.
Despre cartea lansatã ºi-au exprimat pãrerea prof. Iuliu Suciu ºi Ionel Penea, dar multe alte gânduri ale
celor prezenþi au îmbogãþit momentul. Nici în acest volum de poezie Vasile Rusu nu s-a desprins de
influenþa Luceafãrului:
Eminescu, veºnicul…
La început ar fi fost cuvântul,
Spune Cartea Morþilor
Înaintea Bibliei…

Apoi s-a nãscut Eminescu
ªi s-a îmbrãcat în cuvânt
ªi a trãit în cuvânt,
Trudind la cel mai hapsân
Stãpân:
TIMPUL,
Jertfindu-se pe sine
pentru noi -,
ca toate cuvintele

Limbii Române
Sã treacã în nemurire,
ªi-odatã cu ele
Ne-a dus ºi pe noi,
Sã vedem cum aratã
VEªNICIA…
…ca un codru
al Mãriei Sale Eminescu!
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Prezenþa scriitorului ºi omului de aleasã culturã, Vasile Rusu, în Sãlaj, este mereu dãtãtoare de
frumuseþe pentru suflet ºi minte, timpul fiind mereu duºmanul care întrerupe o atât de bogatã învãþãturã.
Mari personalitãþi ale culturii române au fãcut aprecieri deosebite pentru opera profesorului Vasile
Rusu, iar membri ai Uniunii Scriitorilor din România (Dimitrie Vatamaniuc, Radu Theodoru º.a.) au trimis
recomandãri pentru primirea scriitorului nãscut în Ciocmani (com. Bãbeni), Sãlaj, în rândul celor mai valoroºi
scriitori români.
Este extraordinar de dificil sã stabileºti o ierarhie de valori atunci când e vorba de ARTA
CUVÂNTULUI. E suficient însã dacã amintim nume precum: Lucian Blaga, Mircea Eliade, Vasile Bãncilã,
pentru a ne apropia de marea operã a celui care a fost prof.univ.dr.Vasile Avram, nãscut în Lemniu,
comuna Letca, judeþul Sãlaj, plecat prea devreme printre îngeri, pentru a descifra poate limbajul stelelor.
Prezentã la Zilele Bibliotecii Judeþene Sãlaj, soþia scriitorului, Felicia Avram, a adus cu sine
Trilogia Chipurile Divinitãþii, lucrare apãrutã la Editura Ethnologicã,
Baia-Mare, 2006. Trilogia cuprinde volumele: I – Ritmurile existenþei
ºi percepþia sacrului (Relaþia om-cosmos-divinitate); II – Constelaþia
magicului (viziuni paradigmatice asupra misterului existenþei); III –
Creºtinismul cosmic (Structura, evoluþia ºi semnificaþia arhetipurilor
mito-religioase).
Despre OMUL Vasile Avram, despre opera sa apãrutã în timpul
vieþii, dar ºi despre cartea adusã acum, publicatã prin grija ºi truda
extraordinarã a soþiei, au intervenit, într-un mod care a vrãjit auditoriul
prin adevãrul rostit despre acest TITAN al gândirii româneºti: Camelia Burghele - etnolog, ºef serviciu
Galeriile de Artã Ioan Sima, Dorina Tuduce, prietenã a familiei ºi profesoarã de limba ºi literaturã românã
la Colegiul Naþional ,,Silvania”, prof. Mirela Chiº, pe chipul cãreia se citea emoþia ºi extraordinara
bucurie de a fi avut privilegiul sã-l cunoascã pe Vasile Avram.
Vasile Avram a fost un explorator care de mic a simþit chemarea cuvântului: ,,Am trãit în copilãria
mea într-o lume integratã pe care, în virtutea unor rezonanþe mnemice, sunt capabil sã o comunic prin
intermediul cuvântului. Nu la modul funambulesc, al mitului devenit memorie falsã, ci la cel al participãrii
conºtiente la sinele meu de atunci, reactualizat graþie transtemporalizãrii ºi transspaþializãrii unei conºtiinþe
legate în sistem. Trãirea mea de atunci, cu toate verigile integratoare croite de derularea continuã a procesului
individuaþiei, reverbereazã în mintea mea de acum ºi îmi potenþeazã comunicarea”.
Despre omul ºi scriitorul Vasile Avram se va scrie ºi se va vorbi multe veacuri de aici înainte, el fiind
aºa cum remarca ºi Mircea Tomuº: ,,un cãrturar deplin, un intelectual înzestrat cu lecturi, informaþii ºi interes
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cum foarte puþini sunt în apropierea noastrã imediatã. Curiozitatea lui convertitã, pânã la urmã în studiu,
s-a întins pe domenii vaste ºi felurite, de la antropologia generalã, prin diferitele ei ramuri ºi discipline,
pânã la etnologie, etnografie ºi folcloristica specializatã… a fost, ceea ce se numeºte îndeobºte, un spirit
luminat.”
Cã Vasile Avram a fost un intelectual de cuprindere enciclopedicã cu greu de egalat au spus-o
mulþi, iar despre OMUL Vasile Avram se vorbeºte cu sfinþenie, dar ºi cu teama de a nu rosti cuvinte mari,
el fiind un suflet extrem de modest, credincios ºi evlavios.
Au rãmas în urma lui multe manuscrise, dintre cele mai variate ca genuri literare, de la roman la
poeme meditativ-elegiace, studii savante de antropologia culturii ºi antropologia religiosului. Nãdãjduim
cã de acolo din RAIUL regãsit va trimite lumina aici pe pãmânt pentru ca publicaþiile postume, împreunã
cu scrierile antume, sã ofere o imagine completã asupra contribuþiei sale la patrimoniul culturii române.
Pentru cei care nu au avut privilegiul sã-l cunoascã ºi sã-i înþeleagã DARUL ºi HARUL, redãm
extraordinarele îndemnuri cuprinse în DECALOG:
1. Fii tu însuþi. Trãieºte în adevãr.
2. Nu deveni înainte de a fi.
3. Cautã-l pe Dumnezeu în trei direcþii: în cuprinsul lumii, în adâncul sinelui tãu ºi în depãrtãrile
Cosmosului.
4. Vorbeºte, dar nu flecãri; petrece, dar nu te pierde în zgura senzaþiei; lucreazã, dar nu te irosi în
lucruri.
5. Iubeºte lin ºi curat, ca un râu – nu bolovãnos ca un vârtej. Iubirea e o oglindã în care se privesc
douã persoane ºi se vãd unul pe altul în acelaºi timp ºi în aceeaºi sferã de sensuri.
6. Adu-þi aminte cã nu eºti veºnic pe acest pãmânt, dar eºti veºnic în sânul lui Dumnezeu.
7. Împãrtãºeºte-te cu discreþie ºi cu bucurie din ceea ce se dãruie fãrã sã se împartã: lumina,
viaþa, natura, credinþa, iubirea, speranþa.
8. Sporeºte, pe cât poþi, valoarea omului creator, dar nu urâþi lumea cu kitsch-uri.
9. Þine urechea deschisã spre zvonurile de dincolo de limbajul informaþional al zilelor noastre –
ascultã muzica sferelor ºi corul îngerilor din zarea luminalã a lumii.
10. Spalã-te, simbolic, cu roua florilor de Sânziene ºi cu stropii de luminã ai Cerului, spre a fi curat
la inimã ca un prunc, ºi luminat la minte ca un profet. FII!
Chiar dacã însuºi scriitorul simþea cã ,,sunt tot mai puþini dispuºi sã citeascã ºi mult mai puþini cei
dispuºi sã înþeleagã”, atunci când stai în preajma unei atât de vaste ºi profunde gândiri simþi cã eºti mai
aproape de DIVIN. ,,Omul acesta (aºa cum remarca Ion Pogorilovschi) formula temeiuri ºi noime
existenþiale pe care de zeci de ani aºteptam sã le rosteascã cineva, faþã cu ignoranþa trecerii noastre pe

62

lume sechestraþi de istoria curentã, faþã cu uitarea ancestralului ce îndatoreazã fiinþa noastrã de neam
omenesc.”
Lumina lumânãrii aprinse pe o masã unde erau aºezate o parte din gândurile celui neprezent, a
vorbit fãrã cuvinte despre VEªNICIE ºi EFEMER, iar rostirea versurilor plãsmuite de Vasile Avram ºi
spuse în surdinã de actorul Paul Antoniu au amintit celor care uitaserã de TIMP, cã aici, în Sãlaj, în dragul
sat natal, scriitorul se simþea cu adevãrat ACASÃ.
Pentru sãrbãtoarea celor amintiþi, în ritm de poezie ºi romanþã, dir. Grigore Grigoruþ (împreunã cu
ansamblul Porolissum) ºi Pavel Pãuºan au umplut de bucurie sufletul celor prezenþi prin susþinerea unui
extraordinar spectacol, cu ritmuri ºi cuvinte atât de armonios asortate SÃRBÃTORII CÃRÞII.
Dacã în prima parte a zilei copiii s-au bucurat de spectacol, seara au fost invitaþi adulþii la piesa de
teatru: ,,Sperietoarea”, prezentatã într-o înaltã þinutã artisticã ºi cu un extraordinar talent de aceiaºi actori
de la Piatra-Neamþ.
Piesa a surprins toate momentele trãite de o femeie de la naºtere la RENAªTERE, toate emoþiile,
durerile, bucuriile au fost redate prin minunate versuri culese din folclorul românesc.
Urmãtoarea zi a adãugat noi lansãri, întâlnirea reprezentanþilor editurilor cu bibliotecarii sãlãjeni iar,
adolescenþilor li s-a oferit ocazia de a viziona piesa ,,EURI”, autor Alina Nelega, a interpretat Iulia Benze,
actor amator – Casa de Culturã Carei.
Piesa a oferit tinerei generaþii o imagine a poluãrii culturale contemporane, o schimbare a scãrii
valorilor, dar a încercat sã transmitã ºi marea nevoie de purificare, de ,,aer proaspãt”, de dorinþã de
evadare ºi, de ce nu, un grãunte de speranþã prin ducerea bãnuþilor la Florenþa, acolo unde, aruncaþi în
fântânã, aceºtia dau aripi viselor ºi speranþelor înãbuºite în griul cotidian.
Scriitorul Ioan Chertiþie din Baia Mare a dorit sã lanseze la Zalãu cele trei cãrþi: Confesiunile
unui gardian, Lordul Baltag, Coºmar ºi mântuire. Pentru prezentarea cãrþilor ºi a autorului au venit de
la Baia Mare: Octavian Butuza – redactor emisiuni – S.C. MegaPress FM – Baia Mare; scriitorul Vasile
Dragomir (fost deþinut), precum ºi AXA-TV - Baia Mare.
Ioan Chertiþie, dupã cum însuºi mãrturiseºte, a fost primul miliþian român care a scris o carte.
În cãrþile sale cititorul se întâlneºte cu o altã lume: lumea închisorilor din România. Scriitorul are
puterea sã mãrturiseascã greºelile pe care le-a sãvârºit fiind gardian la Penitenciarul din Baia Mare, încercând
astfel, cu plecarea capului, în semn de rugãciune, sã primeascã, dacã nu mântuirea, mãcar înþelegerea ºi
iertarea.
A fost prezentat ºi un film inspirat din cãrþile lansate. Atât filmul cât ºi cãrþile au stârnit un lanþ de
întrebãri, autorul fiind atât de profund marcat de cele trãite, încât cu greu a reuºit sã rãspundã.
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Aceste cãrþi sunt scrise cu multã naturaleþe ºi într-un limbaj accesibil ºi uºor de citit, încât nu poþi
lãsa cartea din mânã, decât atunci când ajungi la final. Sunt dezvãluite multe adevãruri necunoscute de cei
care au trãit mereu în afara zãvorului.
În zilele dedicate bibliotecii am încercat sã oferim daruri de suflet.
Iar dacã nu toþi zãlãuanii au participat la momentele alese cu atâta grijã de organizatori, dacã au
pierdut cuvinte pe care rareori þi-e dat sã le asculþi, e doar pierderea lor. Cã mulþi regretã acum faptul cã
din pasivitate, indiferenþã sau comoditate nu au trecut mãcar pentru o clipã sã-ºi desfete ochiul ºi intelectul
cu atâta frumuseþe spiritualã oferitã în mod absolut gratuit, este un adevãr la care existã un singur leac: nu
uitaþi cã ºi sufletul are nevoie de hranã, respectaþi-i chemarea ºi, atunci când vi se întinde o mânã, o oazã
de liniºte, prindeþi-o cu încredere ºi trãiþi clipa care nu se mai întoarce.
Un simplu participant la activitãþi remarca: ,,Ce pãcat cã în agenda zilnicã a zãlãuanilor nu existã o
piesã de teatru, un spectacol, o poezie, O CARTE! Cât de mult ne-am sãrãcit pe dinãuntru ºi cât se
adânceºte golul din noi!!!”
Era doar o voce din mulþime. Fiecare înþelege ºi alege ceea ce-i face viaþa mai bogatã.
Noi vom continua sã aducem SLAVÃ CÃRÞII ºi plãsmuitorilor, având garanþia cã nu vom pierde
nimic. Cartea e cel mai tãcut ºi fidel prieten, nu cere, ci dãruieºte. FIÞI BOGAÞI!
D I R E C T O R,
prof. Florica Pop
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OAMENI DE SEAMÃ AI SÃLAJULUI
Dicþionar biobibliografic

Ne aflãm, iatã, în faþa apariþiei celui de-al doilea volum al dicþionarului biobibliografic Oameni de
seamã ai Sãlajului.
Lucrarea este structuratã în douã volume: Vol. 1, literele A-K, volum apãrut în anul 2004, Vol. 2,
literele L-Z, apãrut recent (iulie 2006).
În prefaþa primului volum, am prezentat criteriile care au stat la baza cercetãrii noastre. Amintim
câteva din ele:
- personalitãþi nãscute în judeþul Sãlaj (am luat în considerare personalitãþi ale cãror locuri
de naºtere fãceau ºi fac parte din teritoriul judeþului);
- personalitãþi care s-au stabilit pe parcursul anilor pe meleagurile acestea;
- personalitãþi care, pe parcursul ºederii lor pe teritoriul judeþului, au participat la viaþa
culturalã sau socialã a acestuia.
Am cuprins în paginile celor douã volume pe toþi cei ce au publicat cel puþin un volum, indiferent de
domeniu: artiºti plastici, compozitori, actori, soliºti de operã, operetã, muzicã popularã, ingineri, medici etc.
Perioada de cercetare este întinsã în timp, dicþionarul cuprinzând ºi personalitãþi care s-au nãscut în
vechile graniþe ale judeþului. Datoritã faptului cã de-a lungul timpului judeþul nostru a cunoscut mai multe
împãrþiri administrative, munca de cercetare a fost mai grea.
Volumul al doilea al dicþionarului include o ADDENDÃ, în care am cuprins nume care, din diferite
motive, independente de voinþa noastrã, nu au fost cuprinse în primul volum al lucrãrii.
Fiind o lucrare biobibliograficã, nu ne-am permis sã facem nicio selecþie valoricã ºi nicio ierarhizare.
Din punctul nostru de vedere, al unor simpli bibliotecari, toþi cei care ºi-au materializat cercetãrile într-un
volum, au creat ceva care sã rãmânã pentru posteritate, meritã consemnaþi. Noi nu suntem critici literari, de
artã, sociologi sau istorici ca sã ne permitem sã emitem judecãþi de valoare. Lãsãm la latitudinea celor care
vor consulta aceste volume sã aprecieze munca noastrã ºi sã-ºi facã propriile ierarhii valorice.
Suntem convinºi cã din paginile lucrãrii noastre lipsesc multe nume care au fãcut ºi fac cinste
judeþului nostru. Unele dintre aceste personalitãþi, fie nu au fost cunoscute de noi, fie au refuzat sã facã
parte din dicþionar, ºi spre marele nostru regret, nu se regãsesc în lucrare. Menþionãm cã am fãcut numeroase
apeluri, atât în presa localã cât ºi centralã, în speranþa cã îi vom sensibiliza pe cei vizaþi ºi ne vor trimite
datele, sau pe cei care cunosc nume celebre sau mai puþin celebre. Meritul pentru apariþia acestor douã
volume le aparþine celor care, prin efortul lor creator, au fãcut posibilã apariþia numelor lor pe coperta unui
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volum, pe un afiº de expoziþie sau spectacol. Cinste lor ºi succes în continuare, dorindu-le sã-ºi facã
evidentã prezenþa în peisajul socio-cultural al judeþului ºi al þãrii.
Volumul care a vãzut lumina tiparului acum, mai cuprinde ºi asociaþii ºi fundaþii culturale, presã
localã, atât cât am primit informaþii ºi am putut descoperi. Probabil cã unele informaþii sunt lacunare, dar
am preferat ca ele sã existe, chiar dacã nu oferã prea multe date.
Fãrã sã facem nicio nominalizare, dorim sã mulþumim tuturor acelora care au considerat cã din
puþinele sau multele lor cunoºtinþe, ne pot da ºi nouã.
Primiþi, deci, aceste douã volume, ca pe o încercare de a strânge la un loc nume din mai multe
perioade ale existenþei noastre istorice, cu bune ºi rele, primiþi-le ca pe un ghid pentru cei care pot încerca
sã elaboreze o altã lucrare, poate mult mai documentatã din punct de vedere ºtiinþific ºi mai elaboratã din
punct de vedere informaþional.

Lucia Bãlaº

66

PERSONALITÃÞI SÃLÃJENE ANIVERSATE ªI COMEMORATE ÎN CURSUL ANULUI
2006 LA BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ „IONIÞÃ SCIPIONE BÃDESCU“

Ianuarie
•

Teodor Topan (3 ianuarie 1946 – 23 iunie 2006) – 60 de ani de la naºterea poetului

•

Teodora Ciobanca – 12 ianuarie 1981 – 25 de ani de la naºterea artistului plastic

•

Iuliana Lascu – 21 ianuarie 1931 – 75 de ani de la naºterea autoarei de manuale ºcolare

Februarie
•

Suba Lajos (5 ianuarie 1886 – 4 februarie 1946) – 60 de ani de la moartea poetului

•

Constantin Anton – 14 februarie 1931 – 75 de ani de la naºterea profesorului, autorului de
monografii

•

Nagy Ottó (23 noiembrie 1903 – 17 februarie 1946) – 60 de ani de la moartea scriitorului

Martie
•

Mitruly Miklós – 7 martie 1931 – 75 de ani de la naºterea folcloristului

•

Boda Iosif – 9 martie 1946 – 60 de ani de la naºterea analistului politic

•

Petre Dulfu (10 martie 1856 – 31 octombrie 1953) – 150 de ani de la naºterea scriitorului ºi
pedagogului

•

Viorel Hodiº - 16 martie 1936 – 70 de ani de la naºterea lingvistului

•

Virginia Lucia Zanc – 26 martie 1946 – 60 de ani de la naºterea medicului

Aprilie
•

Eugen Teglaº – 4 aprilie 1946 – 60 de ani de la naºterea jurnalistului ºi scriitorului

•

Meleg Vilmos Tibor – 8 aprilie 1956 – 50 de ani de la naºterea actorului

•

Corina Horvat Bugnariu – 9 aprilie 1946 – 60 de ani de la naºterea artistului plastic

•

Sztankóczy György (10 aprilie 1906 – 6 aprilie 1984) – 100 de ani de la naºterea redactorului
de lexicoane

•

Papp Viktor (13 aprilie 1881 – 10 mai 1954) – 125 de ani de la naºterea criticului muzical ºi
compozitorului

Mai
•

Nyiszli Miklós (17 iunie 1901 – 5 mai 1956) – 50 de ani de la moartea medicului ºi memorialistului

•

Aurel Martin – 15 mai 1926 – 80 de ani de la naºterea criticului literar
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Iunie
•

Ioan Abrudan – 3 iunie 1956 – 50 de ani de la naºterea profesorului ºi scriitorului

•

Ana Pop – 8 iunie 1946 – 60 de ani de la naºterea artistului plastic

•

Vasile Rusu - 10 iunie 1936 – 70 de ani de la naºterea scriitorului

•

Livia Tudor (25 iunie 1926 – 19 martie 1979) – 80 de ani de la naºterea medicului

Iulie
•

Ioan Tomole – 9 iulie 1946 – 60 de ani de la naºterea profesorului ºi istoricului

•

Marcel Lucaciu – 14 iulie 1966 – 40 de ani de la naºterea profesorului, poetului ºi criticului
literar

•

Péterfavi Szathmáry Károly (24 iulie 1831 - 14 ianuarie 1891) – 175 de ani de la naºterea
scriitorului ºi profesorului

August
•

Coriolan Gheþie (1 august 1916 – mai 1990) – 90 de ani de la naºterea juristului ºi filosofului

•

Tordai Sámuel (12 august 1731 – 12 iulie 1801) – 275 de ani de la naºterea preotului

•

Papp Béla – 12 august 1936 – 70 de ani de la naºterea profesorului ºi redactorului de cãrþi

Octombrie
•

Kádár István György (5 aprilie 1920 – 8 octombrie 1981) – 25 de ani de la moartea poetului
ºi dramaturgului

•

Nicolae Man – 8 octombrie 1956 – 50 de ani de la naºterea artistului plastic ºi profesorului

•

Sámi László (16 noiembrie 1817 – 23 octombrie 1881) – 125 de ani de la moartea profesorului,
publicistului ºi istoricului

Decembrie
•

Orosz Lujza – 4 decembrie 1926 – 80 de ani de la naºterea actriþei

•

Márton Gyula (27 decembrie 1916 – 4 aprilie 1976) – 90 de ani de la naºterea lingvistului ºi
profesorului
Lucia Bãlaº ºi Bódis Ottilia, bibliografi
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FILE DE DICÞIONAR
IOAN ABRUDAN
- profesor 50 de ani de la naºtere
S-a nãscut în 3 iunie 1956 la Zimbor. Este absolvent al Facultãþii de
Biologie, Geografie ºi Geologie din Cluj-Napoca. A obþinut doctoratul în anul
2003. A fost profesor la Colegiul Naþional “Silvania” Zalãu, inspector general
adjunct la Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sãlaj, director de studii la Colegiul
Universitar Zalãu, îndrumãtor-lucrãri metodico-ºtiinþifice pentru obþinerea
gradului didactic I, cadru didactic asociat la catedra de geografie fizicã a
Colegiului Universitar Zalãu, cadru didactic asociat la catedra economia
resurselor la Universitatea de Vest „Vasile Goldiº“ Arad, Filiala Zalãu. Pentru o
scurtã perioadã de timp a fost vicepreºedintele Consiliului Judeþean Sãlaj, iar în prezent este inspector
general ºcolar la Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sãlaj. Este membru fondator al Fundaþiei „Alma Mater
Porolissensis“ – Zalãu, iar în prezent este directorul executiv al acestei fundaþii, membru în Comisia Naþionalã
de Geografie, membru în Comisia Naþionalã pentru Curriculum – secþia de geografie, membru al Clubului
„Rotary“ – Zalãu, membru fondator al Colegiului Universitar Zalãu, membru al Consiliului Consultativ al
Primãriei Municipiului Zalãu. Publicã studii ºi articole în revistele de specialitate: Studia Universitatis
Babeº-Bolyai, seria Geologia–Geographia, Ora ºcolii, ªcoala noastrã, Alma Mater Porolissensis.
Opera: Geografia României – teste orientative, bareme ºi rãspunsuri pentru Examenul
de capacitate (Zalãu, Editura Gil, 2001), Geografia judeþului Sãlaj – manual – suport pentru
curriculum la clasa a IV-a (Zalãu, Tipografia S.C. Tranger S.A., 2001), Dealurile Sãlajului. Studiu
de geografie integratã (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2004).

CONSTANTIN ANTON
- profesor 75 de ani de la naºtere

Profesorul Constantin Anton s-a nãscut în 14 februarie 1931 la
Nãsãud.Este absolvent al Facultãþii de ªtiinþe Naturale - Geografie din cadrul
Universitãþii “Babeº-Bolyai” din Cluj (1960). În perioada 1953-1955 a fost
profesor suplinitor la Chieºd, iar în perioada 1955-1957 a fost directorul aceleiaºi
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ºcoli. A fost transferat la ªcoala Generalã din ªumal (1957), îndeplinind funcþia de director, iar în perioada
1958-1968 a fost profesor ºi directorul ªcolii din Valcãul de Jos. Din anul 1968, pânã în anul 1978 a fost
directorul Liceului de Culturã Generalã din ªimleu Silvaniei. A avut o bogatã activitate socialã ºi pedagogicã.
În perioada 1968-1978 a publicat anuarele liceului unde era director, lucrare începutã de Dr. Ioan Ossian.
În perioada 1978-1980 a funcþionat ca profesor de geografie la Liceul din ªimleu, iar la 1 septembrie 1980
a fost numit directorul ªcolii Generale nr. 1 din aceeaºi localitate. În anul 1989 a revenit la catedra de
geografie a Liceului “Simion Bãrnuþiu”, unde a funcþionat pânã în anul 1993. În perioada 1997-1999 a fost
director al Direcþiei Programe ºi Strategii din cadrul Prefecturii Sãlaj, apoi pânã în 2001 a fost profesor
suplinitor la ªcoala Generalã Nr. 1 din ªimleu.
A participat la numeroase sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, simpozioane, mese rotunde. A publicat
articole atât în presa localã cât ºi în cea de specialitate din þarã: Nãzuinþa, Graiul Sãlajului, Sãlajul
Orizont, Tribuna învãþãmântului, Natura, ªcoala noastrã, etc. A întemeiat revista ºcolii Condeie
sãlãjene.
Pasionat fiind de activitatea pe care o desfãºura la catedrã, împreunã cu un colectiv de profesori,
a publicat volumele: Contribuþii la monografia Liceului “Simion Bãrnuþiu“ din ªimleu Silvaniei
(1919-1969) (Oradea, 1970); în anul 1955 a alcãtuit Monografia comunei Chieºd, iar în 1961
Monografia comunei Valcãul de Jos. Au rãmas în manuscris douã volume importante pentru meleagurile
noastre: Oameni ºi locuri din þinutul ªimleului ºi Valorificarea potenþialului turistic al depresiunii
ªimleului, volume care nu ar fi lipsit de interes sã vadã lumina tiparului.

MARIA TEODORA CIOBANCA
- artist plastic 25 ani de la naºtere

Talentata plasticianã, Maria Teodora Ciobanca, s-a nãscut la 12
ianuarie 1981 la Zalãu. Este absolventã a Universitãþii de Artã ºi DesignCluj-Napoca, secþia picturã (2003). A urmat masteratul la aceeaºi
facultate. A participat la taberele de creaþie „Ipp Art“ (1998), „Crivaia
2000“ – Reºiþa (1998, 1999). Premii: Premiul special al juriului la „Arc
peste timp” (Zalãu, 1996), Premiul „Tinereþii“ ºi Premiul de debut „Mãrul
de aur“ (Bistriþa, 1997), Premiul I pentru caricaturã la „Umor la … gura
humorului“ (Gura Humorului, 1997), Premiul special la festivalul „La
Zalãu se mai zâmbeºte“ (Zalãu, 1997), Premiul revistei „Ambasador –
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De Juventude“ (Tg. Mureº, 1997). Deºi este foarte tânãrã, Teodora Ciobanca a avut numeroase expoziþii
personale ºi de grup atât în þarã, cât ºi în strãinãtate: expoziþia de picturã la „Galeriile Fundaþiei Ciobanca“
(Zalãu, 1997), expoziþia de pastel „Contemporani la Cetate“ (Zalãu, 1997), expoziþia de picturã ºi
graficã la Casa de Culturã a Sindicatelor (Zalãu, 1998, 1999, 2001), expoziþia de picturã la Casa de
Culturã (ªimleu Silvaniei, 2001). Este prezentã cu lucrãri în colecþii particulare în Germania, S.U.A.,
Anglia, Italia, Japonia, Danemarca. Expoziþii colective în þarã: expoziþia de artã plasticã „Arc peste
timp” (Zalãu, 1996), expoziþia de artã plasticã a secþiei de artã a Liceului Teoretic Zalãu (1996, 1998),
salonul de artã în cadrul Festivalului „Mãrul de aur” (Bistriþa, 1997), salonul de artã în cadrul Festivalului
„Umor la… gura humorului” (Gura Humorului, 1997), expoziþii de caricaturã în cadrul „Congresului
Naþional al Caricaturiºtilor” (Macea – jud. Arad, 1997), salonul de artã în cadrul festivalului „La Zalãu se
mai zâmbeºte” (Zalãu 1997), salonul de artã în cadrul Festivalului Naþional de graficã satirico-umoristicã
(Cluj-Napoca, 1997), expoziþia „Ipp Art” (Cehu Silvaniei, Zalãu, ªimleu Silvaniei, Cluj-Napoca,
Bucureºti, 1998), expoziþia de artã plasticã (Reºiþa, 1998). Expoziþii colective în strãinãtate: expoziþia
de artã plasticã „James Dabakis” (Utah – S.U.A.), expoziþia de artã plasticã „Contemp Studio” (KyotoJaponia 1998), expoziþia de artã plasticã „Ipp Art” (Szentendre – Ungaria, 1998), expoziþia de picturã
(Varna – Bulgaria, 1998), expoziþia de picturã (New York – S.U.A. 2001), expoziþia de picturã (DuseldorfGermania, 2004); cãrþi ilustrate: Peºtiºorul de aur (Cluj-Napoca, Editura Floare Albastrã, 1997).

KÁDÁR ISTVÁN GYÖRGY
- poet, dramaturg 25 de ani de la moarte

S-a nãscut în 5 aprilie 1920 la Crasna. A absolvit Colegiul Wesselényi din Zalãu (1940). Studiile
universitare le-a urmat la Cluj, iar în 1944 ºi-a susþinut teza de doctorat în psihologie la Budapesta. În
perioada 1945-1952 a fost profesor la liceele din ªimleu Silvaniei, Crasna, Carei, apoi preot reformat la
Baia Mare, Tormac, Hunedoara. A colaborat la ziarele: Ifjú Erdély, Szilágyság, Világosság, Elõre,
Muvelõdés, A Hét, Új Élet, Szabad Szó. A tradus poezii scrise de Mihai Eminescu, ªtefan Octavian
Iosif, Tudor Arghezi.
Opera: Cronica, poezii (Crasna, 1938); Napsugár (Razã de soare), poezii, traduceri (ªimleu
Sivaniei, 1945); Virradat (Aurorã), piesã de teatru muzicalã (Carei, 1952).
S-a stins din viaþã în 9 octombrie 1981 în Iugoslavia.
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VASILE - MARCEL LUCACIU
- profesor, poet, critic literar 40 de ani de la naºtere

S-a nãscut în 14 iulie 1966 la Jibou. Este absolvent al Facultãþii
de Filologie, secþia românã-latinã din cadrul Universitãþii “Babeº-Bolyai”
din Cluj-Napoca (1989). În perioada 1989-1990 a fost profesor în
comuna Lunca de Sus, judeþul Harghita, iar din anul 1990 este profesor
la Liceul Pedagogic “Gheorghe ªincai” din Zalãu, din 2006 inspector
ºcolar la Inspectoratul ªcolar Judeþean Sãlaj. A debutat cu versuri în
revista Tribuna (1984). Premii: Premiul revistei Astra la “Concursul
literar pentru studenþi” (Braºov, 1989), premiul revistei De la Nistru
pân’ la Tisa ºi al Editurii Duminica la Festivalul Naþional “Lucian Blaga”
(Sebeº, ediþia a XII-a, 1992). Cenacluri: cenaclul studenþesc “Alfa”,
cenaclul de la Miercurea Ciuc, cenaclul “Silvania” al cãrui preºedinte a fost în perioada 1991-1995.
Colaborãri: Tribuna, Steaua (Cluj-Napoca), Tomis (Constanþa), Familia (Oradea), Ramuri (Craiova),
Convorbiri literare (Iaºi), Astra (Braºov), Flacãra, Luceafãrul, Contemporanul, Vatra Româneascã
(Bucureºti), Nord literar (Baia Mare), Vatra (Târgu Mureº), Agora lui Dorin Tudoran (Philadelphia –
S.U.A.), Graiul Sãlajului, Sãlajul Orizont, Caiete Silvane etc. A fost redactor la Gazeta de Duminicã
în perioada 1994-1996 ºi la revista Limes (1998-2000). În anul 1993 a întemeiat revista Arcadia –
revistã de culturã a Liceului Pedagogic “Gheorghe ªincai”. Este redactor la revista Silvania.
Opera: Scrisori cãtre Isolda (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995), Poemul care a împuºcat
metafora (Cluj-Napoca, Editura Limes, 2000), Omul fãrã buzunare (Cluj-Napoca, Editura Limes,
2001), Re-lecturi stãnesciene (Cluj-Napoca, Editura Limes, 2004). Volume colective: Verticala
curgere spre soare (Slatina, 1993), Fehér Fekete Alb Negru (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 1998),
Poeme – Versek – Gedichte (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2004). A realizat antologia Silvania’90
(Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1995), a prefaþat volumul de poezii al Dinei Horvat – Insomnia flãcãrii,
a îngrijit ºi prefaþat volumul postum al poetului Valentin Meseºan – Arhiva cu tãceri.
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NICOLAE MAN
- artist plastic 50 de ani de la naºtere

Din galeria oamenilor de seamã pe care Sãlajul
i-a dat culturii naþionale, îl amintim pe artistul plastic
Nicolae Man. S-a nãscut în 8 octombrie 1956 la ªimleu
Silvaniei. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice
„Ion Andreescu” Cluj-Napoca (1980) ºi doctorand al
aceluiaºi institut. În perioada 1980-1983 a fost profesor
la ªcoala Specialã Ajutãtoare din ªimleu, apoi la Casa
Pionierilor din aceeaºi localitate (1983-1987), profesor
de picturã la ªcoala Popularã de Artã din Zalãu (1987-1990), iar din 1990 este lector la Universitatea de
Artã ºi Design Cluj-Napoca. Este membru titular al Uniunii Artiºtilor Plastici din România. În anul 1997 a
obþinut o bursã de studii la Faculdad de Bellas Artes, Universidad Complutense, Madrid (Spania). Premii:
premiul I la Expoziþia Naþionalã „Atelier 35” – Alba Iulia (1984). A participat la programe naþionale ºi
internaþionale: Workshop – Ateliers croisés (Nantes, Franþa – aprilie 2002) – coordonator parte românã;
Workshop – „Flora ºi fauna din Florenþa”, a fresco (Florenþa, Italia – noiembrie 2002) – coordonator
parte românã; Workshop – „Fresca Florentinã” (Florenþa, Italia – februarie 2003); Faculdad de Bellas
Artes, de la Universidad de Castillas – La Mancha (Cuenca, Spania – mai 2004); a fost participant la
programul Workshop pe teme de conservare, restaurare, organizat de ARPEA ºi Centrul de Restaurare
din Veneþia – Isola di San Servolo (mai 2005).
Lucrãrile sale au fost expuse în galerii de artã din þarã ºi strãinãtate: Expoziþii personale: Lugano
(Elveþia – 1995), Hildesheim (Germania, 2000); expoziþii de grup: expoziþiile judeþene din Zalãu ºi ClujNapoca (1981-1992), Oradea (1983), Expoziþia Naþionalã a Tineretului (Alba Iulia, 1984), Expoziþia
Naþionalã a Tineretului (Târgu Mureº, 1985), expoziþia „10 Artiºti Tineri” (Zalãu, Cluj-Napoca, Bistriþa,
1997), expoziþia naþionalã „Atelier 35” (Baia Mare, 1988), Bienala de Picturã ºi Sculpturã (Bucureºti,
1988), Salonul de Graficã (Bucureºti, 1990), expoziþia „Medium” (Sfântu Gheorghe, 1990), expoziþia
„Stare fãrã Titlu” (Timiºoara, 1991), expoziþia Catedrei de Picturã a Academiei de Arte Vizuale Cluj, în
cadrul Muzeului Naþional de Artã Cluj-Napoca (1996); expoziþii în strãinãtate: Bienala de desen (Rijeka,
Croaþia, 1988), Bienala de Miniaturã (Toronto, Canada, 1989), expoziþia Cenaclului U.A.P. – Zalãu
(Debrecen ºi Budapesta, Ungaria, 1990), expoziþia de grup „Horia Romanescu” (Fulda, Germania, 1995),
expoziþia de grup la Galeria Artiºtilor Plastici Maghiari (Budapesta, Ungaria, 2001), expoziþia de grup
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„Portretul” la ªcoala Superioarã de Artã „Saint Luc” (Liége, Belgia, 2002), expoziþie de grup la Centrul
Cultural Român din Budapesta (Ungaria, 2004).

MITRULY MIKLÓS
- folclorist, lector universitar pensionat 75 de ani de la naºtere

S-a nãscut în 7 martie 1931 la Crasna. A absolvit
Facultatea de Filologie-Pedagogie de la Universitatea “Bolyai”
din Cluj (1954), specialitatea limba ºi literatura maghiarã. A fost
preparator principal (1954-1957), asistent (1957-1961), apoi
lector la catedra de limba ºi literatura maghiarã a Universitãþii
“Babeº-Bolyai” din Cluj, pânã la pensionare. A debutat în Igaz
Szó (Târgu Mureº) în 1954 publicând o scrisoare necunoscutã a
poetului Kölcsey Ferenc. În domeniul folcloristicii, prima lucrare
a fost publicatã în Studia Universitatis Babeº-Bolyai, Series
Philologia, Fasciculus 2, 1962, cu tema „Contribuþii la cercetarea
raporturilor româno-maghiare în poezia popularã”. Principalele
domenii de cercetare: genurile folclorice, raporturi dintre literaturã ºi folclor, adunarea ºi cercetarea literaturii
orale a satului natal. Membru al Asociaþiei Etnografilor “Kriza János” ºi al Asociaþiei “Bolyai” din Cluj, al
Societãþii Muzeale Ardelene. A colaborat la Studia Universitatis Babeº-Bolyai. Series Philologia,
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Studii ºi cercetãri de lingvisticã ºi istorie literarã), Igaz
Szó, Szabadság, Romániai Magyar Szó, Hepehupa, Korunk, Acta Ethnographica (Budapesta),
Etnográfia.
Opera: Magyar népköltészet (Folclor literar maghiar) (curs universitar, Universitatea „BabeºBolyai” Cluj-Napoca, 1974), Szóból ért az ember: Népi elbeszélések Krasznáról (Din vorbe înþelege
omul - Povestiri populare din Crasna) (Odorheiu Secuiesc, Editura „Erdélyi Gondolat”, 1999), Megsúgta
a kisujjam. Krasznai szólások és közmondások, kurjantások, találós kérdések (Mi-a ºoptit degetul
cel mic. Creaþii populare orale scurte din Crasna) (Odorheiu Secuiesc, Editura Székelykapu, 2005). Volume
colective: anuarele Székelykeresztúri Múzeum Évkönyve (1974), Irodalomtudományi és stilisztikai
tanulmányok 1981 (Bucureºti, Editura Kriterion, 1981), Kriza János Néprajzi Társaság 4. évkönyve
(1996), Kriza János Néprajzi Társaság 6. évkönyve (1998), Szilágysági Magyarok (Bucureºti Cluj, Editura Kriterion, 1999), Kraszna: Helyismereti tanulmányok (Crasna, Asociaþia „Cserey Farkas”,
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2005). Volum îngrijit: A 750 éves Szilágysomlyó (ªimleu Silvaniei la 750 de ani) (ªimleu Silvaniei,
2001).
Lucrare proprie tradusã în limba francezã: Contribution à la question de l’origine du type de
ballade de la belle-mère cruelle (Contribuþii la cercetarea originii tipului de baladã „soacra rea”, apãrutã
în: Acta Ethnographica (Budapest), 1965, Tomus XIV, Fasc. 1-2, p. 191-195. A întocmit o antologie
pentru volumul de traduceri din balade populare maghiare al lui Petre ªaitiº: Magyar népballadák Balade populare maghiare, vol. II. (Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1993).

PAPP VIKTOR
- critic muzical, compozitor 125 de ani de la naºtere

S-a nãscut la 13 aprilie 1881 la ªimleu Silvaniei. A absolvit
Universitatea de Drept din Budapesta (1906). Din anul 1907 a fost
funcþionar la Ministerul Agriculturii. A învãþat muzica în particular, a fost
un autodidact. S-a pregãtit sã fie violonist, dar a abandonat activitatea
de muzicant activ, devenind critic muzical. Pânã în 1919 a fost criticul
muzical al ziarului Új Nemzedék, apoi a activat la ziarele Napkelet,
Budapesti Hírlap. A debutat la Szilágyság. Din 1924 a fost consilier
ministerial. Din anul 1931 a fost membru al Asociaþiei „Kisfaludy
Társaság”, membru al Consiliului „Greguss Bizottság”. A scris mai multe biografii ale muzicienilor, a fost în
cercul prietenilor lui Ady Endre. A dat concerte individuale la Valea lui Mihai, Zalãu, ªimleu Silvaniei etc.
A fost redactorul revistei Muzsika (1929-1930) ºi al serialului Zenei Pantheon, al almanahului Magyar
Zenei Almanach, consilier muzical al postului de radio Magyar Rádió. A colaborat la: Szilágy, Népszava,
Új Nemzedék, Napkelet, Budapesti Hírlap.
Opera: compoziþii: Csipkerózsa (acompaniament de pian, muzicã pe versurile lui Kéthy Endre),
Ritka már a darumadár (muzicã pe versurile lui László Andor), Dal a csalogányról (compusã pe
versurile lui Antal Iván, 1907), Mese (vioarã-pian, compusã pe versurile lui Antal Iván) (bluette), Menuetto
(bluette, 1907), Bánat (acompaniament de vioarã ºi de pian) (bluette, 1907), Arietta (bluette), Keringõ
(bluette), Bölcsõdal (bluette).
Volume publicate: Arcképek a zenevilágból (Budapest, 1918), Bach élete és mûvei (Viaþa
ºi opera lui Bach) (Budapest, Pantheon, 1920), Beethoven élete és mûvei (Viaþa ºi opera lui Beethoven)
(Budapest, 1921), Haydn élete és mûvei (Viaþa ºi opera lui Haydn) (Budapest, 1922), Arcképek az
Operaházból (Personalitãþi ale Operei) (Budapest, 1924), Arcképek a külföldi zenevilágból
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(Personalitãþi din lumea muzicii universale) (Budapest, 1924), Arcképek a magyar zenevilágból (Muzicieni
din lumea muzicii maghiare) (Budapest, 1925), Bevezetés a zenemûvészetbe (Budapest, 1925; ed. a
II-a, Cluj), Dohnányi Ernõ életrajza (Budapest, Stádium, 1927), Beethoven és a magyarok (Budapest,
1927), Dohnányi Ernõ és Szegedi miséje (Debrecen-Budapest, 1930), Muzsika (eseuri muzicale,
Budapest, 1935), Liszt Ferenc és magyar tanítványai (Franz Liszt ºi elevii lui) (Budapest, 1936),
Zenekönyv rádióhallgatók számára (Manual de muzicã pentru radioascultãtori) (Budapest, 1940),
Zenekönyv. A nóta (Manual de muzicã) (studii, muzicã de camerã, Budapest, 1944).
Compozitorul a murit la 10 mai 1954 la Budapesta.

PÉTERFALVI SZATHMÁRY KÁROLY
(Szathmáry P. Károly, pseudonim: Kucsuk)
- scriitor, profesor 175 de ani de la naºtere

S-a nãscut în 24 iulie 1831 la ªimleu Silvaniei. A studiat la ªimleu
Silvaniei, Zalãu, finalizându-ºi studiile la Cluj (1847), devenind copist la
Consiliul Regal din Ardeal (1847). A participat la revoluþia din 18481849, o perioadã fiind privat de libertate. S-a refugiat la Sighetu
Marmaþiei, apoi s-a dus la Pesta, unde a lucrat ca educator, apoi profesor
la o ºcoalã particularã.
A absolvit Politehnica (1854), ºi Facultatea de Litere ºi Filosofie (1857).
A obþinut doctoratul la Facultatea din Pesta (Ungaria) (1857). În anul
1858 a efectuat cãlãtorii în Europa Occidentalã. A fost profesor la Sighetul
Marmaþiei (1858-1862), la Aiud (din 1862). În anul 1867 a studiat colecþia pedagogicã ºi istoricã a expoziþiei
internaþionale de la Paris. Din anul 1876 a fost profesor de istorie la Academia “Ludovika” din Budapesta.
A fost deputatul circumscripþiei Nagyatád timp de 9 ani (1869-1878) ºi notar principal în diferite judeþe. A
debutat literar în anul 1851 în ziarul Remény. A luat premiul Asociaþiei „Kisfaludy” cu studiul A beszély
elmélete (Pest, 1868). A fost redactor al mai multor ziare din Ungaria: Hazánk, Országgyûlési Napló
(din 1878). În anul 1872 a fondat Uniunea Naþionalã de Protecþie a Minorilor, fiind secretarul, iar din 1877
a devenit preºedintele acesteia; a fost membru al asociaþiilor „Kisfaludy Társaság” (din 1868) þi „Petõfi
Társaság” (1876), o perioadã fiind preºedintele Asociaþiei Pedagogilor Maghiari, delegat al Ministrului de
Protecþie a Minorilor. Împreunã cu Szilágyi István a redactat albumul Szigeti Album (1859), în anul 1860
Gyulai Árvízkönyv, iar din anul 1882 a fost redactor la anuarul Országos Kisdedovó Egyesület
Évkönyve. A colaborat la: Visszhang (Budapesta), Divatcsarnok, A Hon (1870-1875), Gondûzõ.
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Volume publicate: Az ausztriai Ház (Pest, 1848); Sirály (Pescãruºul), roman istoric (vol. IIII, Pest, 1854); Samil, roman istoric (vol. I-II, Pest, 1855); Erdély vészcsillaga, roman (vol. I-III,
Pest, 1857; 1858- ed. a 2-a); Magyarhon fénykora (vol. I-III, Pest, 1857; 1869); Bethlen Miklós,
roman biografic (Pest, 1858); Vetélytársak (vol. I-II, Pest, 1858); Izabella, roman istoric (vol. I-II,
Pest, 1859); Színezett lapok a történet könyvébõl (povestiri, vol. I-II, Pest, 1860); Történeti alakok
(vol. I, Baia-Mare, 1860); II. Rákóczi Ferenc és nevezetesebb kortársainak némely kiadatlan
eredeti leveleik (redactor, Pest,1861); Bujdosók (vol. I-II, Pest, 1862); Kosztolányi hölgyek (vol. III, Cluj, 1862); Ábrándozók (vol. I-II, Pest, 1866); Bethlen Gábor ifjúsága (Tinereþea lui Bethlen
Gábor), roman (vol. I-II, Pest, 1866); A gyulafehérvár - nagyenyedi Bethlen - fõtanoda története
(Istoria ªcolii Bethlen din Aiud ºi Alba Iulia) (Aiud, 1868); A beszély elmélete (Pest, 1868); A nagyenyedi
Bethlen-kollégium története (Viena, 1868); Beszélyek az erdélyi honvédvilágból (Pest, 1869); Az
ország sebei (Rãnile þãrii), roman (vol. I-IV, Pest, 1871); A magyar regényirodalom története (1871);
Történelmi csemegék (Scrisori originale din sec. XVI-XVII) (Pest, 1872); Magyar regevilág (Pest,
1872); A fekete szekér, roman (vol. I-IV, Pest, 1873); Az országos magyar gazdasszony-egylet
története (Pest, 1873); Az újvilág, roman (vol. I-IV); A nemzetek honfoglalása (Budapest, 1875);
Az emberi mívelõdés története (Istoria culturii omeneºti) (vol. I-III, Budapest, 1876-1877); Emlékirat
a magyarországi kisdednevelés nevezetes mozzanatairól (Budapest, 1878); Magyarország
története (Budapest, 1879); Jó könyvek a magyar nép számára (Pest, f.a.); Piros könyv a magyar
nép számára (Budapest, 1882; 1888); A honboldogítók, roman (vol. I-II, Budapest, 1882); Tudósok
harca (roman istoric, vol. I-II, Budapest, 1883); A szabad szó vértanúi, roman (vol. I-II, Budapest,
1883); Rossz asszony várat veszt (Budapest, 1885); Gróf Teleki Blanka életrajza (Biografia contesei
Teleki Blanka) (dupã notiþele lui Leövey Klára, Budapest, 1886); Balassa Bálint, roman (Budapest,
1887); A legszebb hercegnõ (Cea mai frumoasã prinþesã) (roman istoric, 2 vol., Budapest, 1888); Az
országos kisdedovó – egyesület évkönyve az 1888 évrõl (Budapest, 1889); Régi szép idõk
(Budapest, 1891); A kiengesztelt átok (roman, Budapest, 1892).
A scris drame: Lukánusz (5 acte, Pest, 1869), Csák Máté, Lucanna; piese de teatru: Az asszony
komédiája (Budapest, 1888), Kendiek.
Memoriile sale au apãrut sub titlul: Emlékeim (Memoriile mele) (ªimleu Silvaniei, 1884).
Marele savant s-a stins din viaþã în 14 ianuarie 1891 la Budapesta.
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VASILE RUSU
- scriitor 70 de ani de la naºtere

Profesorul Vasile Rusu s-a nãscut în 10 iunie 1936 la Ciocmani,
comuna Bãbeni. Este absolvent al Facultãþii de Filologie a Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj (1967). Debuteazã în presa sibianã la vârsta de
18 ani, iar în prozã cu volumul Insectar pentru viitor (1967), rãmas în
manuscris. A fost preºedintele Comitetului pentru Culturã ºi Artã (1967),
apoi a condus Comitetul pentru Culturã ºi Artã al municipiului Sibiu (1968),
iar în perioada 1969-1970 a condus toate instituþiile de culturã din Sibiu.
În perioada 1971-1990 a fost profesor. În anul 1996 a ocupat funcþia de
expert la Casa Corpului Didactic din judeþul Sibiu. A frecventat cenaclul
„Orizonturi Noi” din cadrul Filialei Uniunii Scriitorilor Sibiu (1952), cenaclul
humoriºtilor „Nicolae Olahus”, la a cãrui înfiinþare a participat, „Cenaclul literar al elevilor de cls. a X-XII
din þarã” în Tabãra Naþionalã Poneasa, judeþul Timiº (1972), a întemeiat „Cenaclul literar al elevilor de liceu
din judeþul Sibiu”, în anul 1995 a înfiinþat Liga Culturalã „Mihai Eminescu” din Sibiu, este membru fondator
al „Cenaclului de Dialog Cultural – Sibiu 2007". Colaborãri: Lupta Sibiului, Flacãra Sibiului, Rondul,
Ziarul de Sibiu, Graiul Sãlajului, Dunãrea, Cercetãri de limbã ºi literaturã (Sibiu), Transilvania
(Sibiu), Orizont (Timiºoara), etc. A fost redactor-ºef la revista de culturã ºi educaþie Magister, a
învãþãmântului preuniversitar din Sibiu (1996-1998), iar în 1990 a iniþiat ziarul Prefecturii Sibiu Informaþia.
A participat la simpozioane naþionale ºi congrese internaþionale.
Opera: De n-ar fi poveºtile (Sibiu, 1972), Ioan Bechniþiu ºi Tribuna de la Sibiu (18841903) (Sibiu, Casa de Presã ºi Editurã Tribuna, 1998), Românii din Marpod (Sibiu, Editura Imago,
1999), Eminescu - dragostea noastrã (Sibiu, Casa de Presã ºi Editurã Tribuna, 2000), Eminescu –
poetul suferinþei (Sibiu, 2001), Pedagogul Lucian Bologa ºi psihologia vieþii religioase (Sibiu, Editura
Penel, 2001), Eminescu ºi detronarea lui Cuza (Sibiu, Casa de Presã ºi Editura Tribuna, 2004), Tribuna
Sibianã - 120 de ani (1884-2004) (Sibiu, Casa de Presã ºi Editurã Tribuna, 2004), Poarta anotimpurilor
(Sibiu, Editura ARHIP ART, 2006). Volum colectiv: 200 de ani de învãþãmânt pedagogic românesc
la Sibiu.

Lucia Bãlaº ºi Bódis Ottilia
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ZOE DUMITRESCU BUªULENGA - In memoriam

Evocarea marilor personalitãþi trecute în lumea umbrelor, care au avut o
contribuþie deosebitã în diferite domenii de activitate, devine pentru fiecare
dintre noi o datorie, dar, în acelaºi timp, ºi o onoare.
Anul acesta, pe data de 5 mai, s-a stins din viaþã la Mãnãstirea
Vãratec, academicianul de renume mondial Zoe Dumitrescu Buºulenga,
cunoscutã ºi sub numele de maica Benedicta, la vârsta de aproape 86 de
ani. Nãscutã la 20 august 1920, la Bucureºti, într-o familie de intelectuali,
profesor universitar specializat în literatura comparatã, om de amplã culturã renascentistã, a ales sã-ºi
petreacã ultimii ani de viaþã, retrasã la Mãnãstirea Vãratec, din Moldova. Deºi în adolescenþã se pregãteºte
pentru o carierã muzicalã, o boalã nemiloasã a obligat-o sã pãrãseascã pianul ºi vioara ºi alege sã se
salveze spiritual prin filologie (germana ºi engleza). A fãcut studii muzicale la Conservatorul “Pro-Arte”,
studii juridice ºi filologice, susþinând teze de doctorat în drept - “Evoluþia noþiunii de suveranitate” - ºi în
filologie - “Renaºterea - Umanismul ºi Dialogul artelor”.
Avându-i ca mentori spirituali pe Tudor Vianu ºi George Cãlinescu, profesori renumiþi, care au
dominat literele universitare dupã rãzboi, îºi începe ascensiunea în lumea universitarã ºi academicã ajungând
profesor (1971) ºi ºef al Catedrei de literaturã comparatã la Universitatea din Bucureºti. A fost, de-a
lungul anilor, cercetãtor ºi director la Institutul de Istorie ºi Teorie Literarã “George Cãlinescu”(1973).
Între 1991 ºi 1997 a fost director al ªcolii Române din Roma (Accademia di Romania). A fost vicepreºedinte
al Academiei de ªtiinþe Sociale ºi Politice (1970), preºedintele Comitetului Naþional Român de Literaturã
Comparatã (1975), membru în Biroul executiv al Internaþional Comparative Literature Association (19731979), visiting professor la Amsterdam (1972). A fost vicepreºedinte al Uniunii Femeilor din R.S.România
(1966) ºi deputat în Marea Adunare Naþionalã. În anul 1974 a fost aleasã membru corespondent al
Academiei Române devenind membru titular în 1990, iar între 1990 ºi 1994 a îndeplinit funcþia de
vicepreºedinte al acestui prestigios for al spiritualitãþii româneºti.
Spirit renascentist, Zoe Dumitrescu Buºulenga ºi-a consacrat talentul ºi inteligenþa elaborãrii unor
lucrãri de istorie literarã, literaturã comparatã, istoria culturii, analize stilistice, memorialisticã, toate repere
ale culturii româneºti contemporane. Îºi consolideazã prestigiul literar publicând numeroase volume printre
acestea numãrându-se: Ion Creangã, Renaºterea, umanismul ºi dialogul artelor, Valori ºi
echivalenþe umanistice, Antologia poeziei româneºti, Sofocle - contemporanul nostru ºi condiþia
umanã, Eminescu - Culturã ºi creaþie, Periplu umanistic, Itinerarii prin culturã, Eminescu ºi
romantismul german, Muzica ºi literatura (trei volume), Eminescu. Viaþa - Opera - Cultura,
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“Pagini engleze”, “Portrete”. Cãrþile scrise dezvãluie o cunoaºtere adâncã a istoriei literaturii, a muzicii,
a artelor privirii, astfel încât, în plãmada textului, analizele de orientare comparatistã ale distinsei Doamne,
se dezvãluie ca forme ale unei istorii spre care tind unele direcþii semnificative ale literaturii comparate.
Reviste cum sunt Manuscriptum, Revista de istorie ºi teorie literarã, România literarã,
Secolul XX, Synthesis ºi altele, postul naþional de radio sau Televiziunea Românã s-au bucurat de
colaborarea acestei distinse Doamne a culturii româneºti.
Ca recunoaºtere a personalitãþii sale a fost aleasã membru al Académie Européenne des Sciences
et des Artes ºi al Academiei Europaea. A fost distinsã cu premiul special al Uniunii Scriitorilor, cu
premiile Herder, Adelaide Ristori, Pleiade. Preºedintele Emil Constantinescu a decorat-o cu medalia
150 de ani de la naºterea lui Mihai Eminescu, iar în 2003, preºedintele Ion Iliescu i-a acordat Ordinul
Naþional pentru Merit în grad de Ofiþer pentru întreaga activitate ºi contribuþie la studierea, conservarea
ºi promovarea patrimoniului cultural românesc.
Într-un interviu acordat Mihaelei Onofrei, în ultimii ani ai vieþii, este surprinzãtor sã afli ceea ce
mãrturiseºte Zoe Dumitrescu Buºulenga despre ea însãºi: „Când eram copil, eram foarte timidã. Dupã
pãrerea mea eram ºi foarte cuminte. Mã socoteam puþin nedreptãþitã. În jurul meu erau copii foarte frumoºiveriºoarele mele – care-mi dãdeau complexe încã de atunci. Cu vremea mi-au mai trecut complexele. De
toate nu am scãpat însã nici pânã azi. De cel mai grav, de timiditate, mai ales de timiditatea în public nu mam vindecat. În întreaga mea carierã universitarã fãceam puls peste 90 la fiecare curs ºi la fiecare seminarori de câte ori le vorbeam studenþilor. ªi aveam pânã la ºase ore pe zi. Eram încleºtatã, crispatã, de fiecare
datã. Pe mãsurã ce vorbeam, sub înrâurirea ideilor care se succedau în mintea mea, aceastã stare se
risipea.” Toate aceste mãrturisiri, dupã o carierã didacticã de excepþie, de peste 40 de ani! Cea mai mare
bucurie ºi consolare în acelaºi timp a fost ataºamentul extraordinar al studenþilor faþã de dascãlul lor.
Încã de tânãrã manifestã o înclinare certã spre universul religios, astfel încât Zoe DumitrescuBuºulenga reuºeºte sã uimeascã ºi azi prin câteva gesturi de epocã memorabile: în plinã dictaturã comunistã
a predat studenþilor Biblia, l-a salvat pe viitorul mare poet creºtin Ioan Alexandru, aducându-l de la Cluj la
Bucureºti, luându-l ca asistent universitar ºi înlesnindu-i, mai târziu, deschiderea unui curs de ebraicã veche,
sub camuflajul cãruia poetul imnelor sã poatã preda - de fapt – credinþa creºtinã studenþilor Universitãþii
Bucureºti. A fost singura persoanã care a avut curajul sã þinã un curs despre cunoºtinþe biblice în cadrul
Universitãþii din Bucureºti, considerând Biblia - cartea de cãpãtâi a umanitãþii, prima lecturã din bibliografia
necesarã a omului, care nu poate sã fie ocolitã.
În ultimii ani ai vieþii s-a retras în liniºtea binecuvântatã a Mãnãstirii Vãratec, ºi a continuat sã fie
prezentã, cât se putea, în viaþa cetãþii, scriind ºi participând la manifestãri culturale, însã preocupãrile ei au
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încetat sã fie exclusiv literare, au devenit ºi legãturi spirituale, îl cãuta pe Dumnezeu. Cu o realã vocaþie a
luminii, acad. Zoe Dumitrescu Buºulenga rãmâne un model al omului de culturã, a cãrui generozitate ne va
aminti mereu cã doar „dãruind vei dobândi” ºi cã „Biblioteca este singura bogãþie, însemnând mai mult
decât un loc, este locul în care ne putem regãsi ca oameni.”
Este înmormântatã la mãnãstirea Putna, aproape de ªtefan cel Mare, aºa cum ºi-a dorit. La
trecerea în lumea celor drepþi, Nicolae Manolescu, preºedintele Uniunii Scriitorilor din România spunea
„A fost un intelectual cu multiple cunoºtinþe ºi posibilitãþi, un remarcabil om de carte. Dispariþia ei, oricât
de înaintatã i-ar fi fost vârsta, lasã un gol greu de umplut în inima noastrã ºi în cultura românã.”
Doina Maniura

DIN ACTIVITÃÞILE ªI PREOCUPÃRILE BIBLIOTECARILOR DIN JUDEÞ

Dar de suflet!
O datã pe an, mici ºi mari sãrbãtoresc Ziua Femeii.
În acest an, mi-am propus sã organizez un moment festiv pentru a sãrbãtori aceastã zi. Am avut
invitate câteva colege din comunele învecinate, doamna Florica Pop, directoare, domnul Popiþiu Ioan,
metodist ºi doamna Bódis Ottilia, de la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj. Ne-au onorat cu prezenþa pãrinþi
dornici de a-ºi vedea ºi asculta copiii
recitând versuri de laudã despre
frumuseþea sufleteascã, moralã ºi fizicã a
femeii ºi orchestra de mandoline a ªcolii
Gimnaziale Petri Mór din Nuºfalãu, dirijatã
de domnul profesor de muzicã Gönczi
Sándor.
Afarã ploua. Era o zi mohorâtã,
apãsãtoare, grea, de plumb ca în poeziile
lui George Bacovia, dar în sufletele noastre
era soare ºi cãldurã. Aceastã cãldurã ne
ajutã sã trecem peste momentele grele din viaþa noastrã, ne dã putere sã aºteptãm rãsãritul soarelui, chiar
dacã cerul este întunecat, sã avem încredere în ziua de mâine ºi, nu în ultimul rând, sã ne creºtem copiii
frumos.
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Am încercat sã aleg în aºa fel poeziile ºi cântecele, încât sã surprind femeia în toate ipostazele ei,
când este tânãrã, frumoasã ºi este IUBITÃ, când este sedusã ºi plãteºte scump pentru greºelile ei, când
este mamã tânãrã ºi-ºi învaþã pruncul sã umble ºi sã vorbeascã; când rãmâne singurã, pãrãsitã deoarece
„puii” ºi-au luat zborul din cuib, când se bucurã de venirea fiului – bãrbat. Ceea ce este foarte important ºi
de reþinut, aºa cum ne spun toate poeziile, toate operele de artã, este cã femeia, indiferent pe care treaptã
a scãrii sociale se aflã, în primul ºi-n primul rând este MAMÃ. Indiferent dacã este femeia simplã, intelectualã
sau personalitate istoricã, naºterea ºi creºterea
unui copil este o menire sfântã ce nu poate fi
comparatã cu nici o altã datorie. Sentimentele
unei mame nu pot fi comparate cu nici un alt
sentiment.
Literatura, ºi arta în general, ne dezvãluie
în multe feluri fenomenul FEMEIE, în toatã
complexitatea lui. Scriitori, poeþi, pictori,
sculptori, muzicieni etc. ºi-au gãsit mereu o sursã
de inspiraþie inegalabilã (poate doar natura
mamã) pentru operele lor valoroase în acest MIRACOL...
Frumuseþea nu înseamnã neapãrat un fizic perfect. Ea izvorãºte din interiorul nostru, indiferent cã
suntem blonde, brunete, roºcate, copile sau femei mature, înalte sau scunde, slabe sau grase. Aºa suntem
noi. De prea multe feluri. ªi aºa este bine. Dar avem ceva în comun: ne iubim copiii necondiþionat, suntem
în stare sã facem ºi imposibilul pentru a-i creºte cum credem noi cã este mai bine.
Truda noastrã nu aduce satisfacþii când vrem noi. Dar cu timpul rezultatele devin vizibile ºi sunt
sigurã cã primim ºi vom primi mereu respectul ce ni se cuvine.
Ca bibliotecarã, încerc mereu sã sensibilizez sufletele celor din comunã, sã-i ajut sã deschidã
paginile cãrþilor din care au mereu câte ceva de învãþat. Bucuria mea este aceea de a dãrui informaþie ºi, de
ce nu, înþelepciune din grãdina omenirii pãstratã cu sfinþenie în CÃRÞI.
Vã doresc multã sãnãtate, putere de muncã, rezultate frumoase, indiferent în ce domeniu de activitate
lucraþi ºi mult, mult optimism.

Somogyi Vengli Judith
Biblioteca Comunalã Nuºfalãu
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Într-o duminicã, la Mãieriºte – leac ºi hranã pentru suflet!
Atunci când doreºti sã realizezi ceva deosebit pentru semenii tãi, cu siguranþã efortul ºi emoþiile
sunt pe deplin rãsplãtite. Aºa s-a întâmplat duminicã, 4 iunie 2006, la Cãminul Cultural din comuna Mãieriºte.
Cunoaºtem faptul cã aici existã o foarte bunã colaborare între PRIMÃRIE, BISERICÃ, ªCOALÃ
ºi, bineînþeles BIBLIOTECÃ, acestea devenind, în tot mai multe locuri, sufletul manifestãrilor culturale
gândite ºi dãruite comunitãþii.
Dupã sfânta slujbã de duminicã, sute de localnici s-au îndreptat spre cãminul cultural, bucuroºi ºi
dornici sã-ºi încânte privirea ºi sufletul obosit, uneori, din lipsã de cântec ºi poezie. ªi ei ºtiu cã, pe lângã
muncã, multã muncã, mintea ºi sufletul au nevoie ºi de alte momente.
Au participat la acest eveniment de
suflet: primarul comunei, Vasile Lazãr,
directorul ºcolii, Costel Oºan, preotul din
localitate, profesori ºi foarte mulþi sãteni.
Era început de iunie, luna copilãriei,
iar bibliotecara, Eleonora Burcaº, inspiratã
de nemuritoarele pagini dedicate celei mai
minunate vârste, a realizat o frumoasã ºi
impresionantã expoziþie de carte ºi a
prezentat, cu emoþie în glas, copilul ºi
copilãria vãzutã de cei mai sensibili scriitori ai literaturii lumii.
Urmãtorul moment a fost o lansare de carte. Un fiu al satului a dorit sã dãruiascã locului ce i-a
legãnat copilãria ºi devenirea volumul de versuri: „LECUIEªTE-ÞI, CERBULE, TRISTEÞEA!”, apãrut
la Editura ProVita, Cluj-Napoca. Despre omul Mircea Dragoº, nãscut la 9 iunie 1955, a vorbit Costel
Oºan, iar despre carte – adevãratã biografie a poetului, ne-a fãcut mare plãcere sã intervenim.
Au fost de admirat cuvintele profunde ºi emoþionante ale poetului, iar gestul acestuia, azi economist
foarte apreciat la Cluj-Napoca, de a dãrui copiilor ºi sãtenilor un numãr de 50 de volume ºi multe dulciuri,
a demonstrat puternica legãturã a omului cu locurile natale ºi adevãrata valoare umanã.
Surprizele au continuat. Trecând de la copilãrie (inocenþã) la poezie (leac ºi hranã pentru suflet),
cu gândul la un mare poet al Ardealului, George Coºbuc, de la a cãrui naºtere s-au împlinit (20 septembrie)
140 de ani, au fost aduse în faþa publicului obiceiuri de nuntã din zonã. Poezia „Nunta Zamfirei” a fost
prilej de culegere ºi cercetare a bogatului folclor local.
Profesoara de limba românã, Eugenia Oºan, împreunã cu bibliotecara, au reuºit sã punã-n scenã
o nuntã autenticã, aºa cum se desfãºura aceasta în alte vremi.
83

Strigãturile, gãtitul ºi cerutul miresei, jocul „Gãina”, schimbarea miresei ºi intrarea acesteia în rândul
nevestelor, toate au fost foarte bine marcate. Artiºtii, elevi ai ºcolii generale din localitate, în frumoase
costume populare, au fost bucuroºi sã înveþe ºi sã prezinte toate momentele minunate trãite în satul lor de
cei care, azi, împovãraþi de ani ºi amintiri, se bucurã sã le împãrtãºeascã tinerilor ºi-i roagã sã nu le uite ºi sã
le transmitã mai departe.
Am încercat sã filmãm ºi noi toate momentele prezentate pentru cã, asemenea lor, gândim: un
popor care-ºi uitã tradiþiile nu va dãinui în istorie.
O duminicã cu adevãrat bogatã la Mãieriºte. Bucuria ºi dorinþa ca astfel de evenimente sã fie mult
mai dese se citea în ochii tuturor.
Florica Pop

Lecuieºte-þi, cerbule, tristeþea!

Oþelul rece. Dur.
Predispune la aduceri aminte.
Lin, ca ºi cum s-ar scurge
otravã dintr-un pahar cristalin,
buzele murmurã:
„în fiecare giganticã clipã
trãim pentru noi înºine sinucideri
latente.
Ce mai conteazã atunci
cã-nmulþim
la date precis de scadente,
albele cruci în bãtrân þintirim?”
Tulburi, apele, sufletul
vor sã mi-l prindã
sã-l ascundã-ncet într-o oglindã!
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La Biblioteca Orãºeneascã Cehu Silvaniei nu este vacanþã!
Trecând, ca de atâtea ori, pe la bibliotecile publice ale Sãlajului, în plinã varã, când lumea este mai
mult cu gândul la munte sau la mare, am constatat cã la Cehu Silvaniei cel mai frecventat loc rãmâne
biblioteca.
Cu greu am reuºit sã discutãm probleme profesionale, planuri ºi proiecte, cititorii intrau mereu, iar
la noi EI au prioritate maximã.
Biblioteca Orãºeneascã Cehu Silvaniei a fost înfiinþatã în anul 1951, având un fond de carte de
aproximativ 15 000 volume.
În prezent fondul de publicaþii
pus la dispoziþia utilizatorilor este de 42 816
volume; 25 abonamente la periodice
(reviste, ziare). Aceastã instituþie publicã a
fãcut primii paºi spre informatizare,
achiziþionând, în trimestrul al II-lea 2006, un
calculator ºi o imprimantã. Din promisiunile
fãcute de primãria oraºului ºi din cele spuse
de doamnele bibliotecare am înþeles cã sunt
alocate fonduri (aproximativ 3 000 RON)
pentru achiziþionarea programului special
destinat informatizãrii bibliotecilor - TLIB, astfel încât, în viitor, toate aceste instituþii sã devinã adevãrate
centre de informare ºi sã comunice la nivel
judeþean, naþional ºi internaþional, toate
informaþiile fiind accesibile utilizatorilor dornici
de informare, indiferent de localitatea de unde
doresc sã acceseze programele noastre.
În perioada 2001 - 2006 biblioteca din
Cehu Silvaniei a înregistrat un numãr de 2 232
utilizatori (25% din populaþia oraºului). Numai
în anul 2006 au fost împrumutate 7 806 volume,
iar la Sala de Lecturã s-au consultat aproximativ
1 200 publicaþii.

85

Importanþa acordatã cititorilor este maximã aici, bibliotecarele organizând în permanenþã expoziþii
tematice, evenimente culturale deosebite la care participã, cu mare bucurie, atât tinerii cât ºi celelalte
categorii de locuitori.
Am stat de vorbã ºi cu o parte din cititorii care au trecut pe la bibliotecã, în timp ce ne aflam acolo
analizând situaþia instituþiei ºi
încercând sã gãsim soluþii pentru
modernizare. Toþi erau foarte
mulþumiþi de atitudinea doamnelor
bibliotecare Mãrioara Petrenciu ºi
Balint Iuliana; au spus cã se simt
ca în familie, cã este locul în care
merg cu o plãcere deosebitã, dar cã
ar dori mai multe cãrþi noi,
INTERNET, tot ce þine de cerinþele
acestor vremuri. Dorinþa lor este ºi
a noastrã ºi o transmitem Primãriei
Oraºului Cehu Silvaniei. Am aflat, în altã vizitã, cã sunt multe problemele oraºului, dar avem încredere cã
atât primarul, cât ºi consilierii locali, vor reuºi sã-ºi îndrepte gândurile ºi, bineînþeles, fondurile ºi spre
bibliotecã. Este mare nevoie!!!
Populaþia de limbã maghiarã din oraº va avea marea bucurie sã constate cã au sosit la bibliotecã un
numãr de 400 volume (doar în 2006) carte foarte valoroasã, selectatã din oferta primitã de la Fundaþia
,,ILLYÉS ALAPÍTVÁNY” din Budapesta.
Valoarea acestei donaþii, ce a fost primitã printr-un proiect, se ridicã la 10 904 RON, cãrþi valoroase,
foarte utile cititorilor.
Este demnã de laudã ºi deosebite aprecieri pasiunea bibliotecarelor din aceastã instituþie ºi
profesionalismul demonstrat în activitãþile de aici.
DIRECTOR,
prof. Florica Pop
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PROVORBIS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ORIZONTAL: 1) Roman celebru, cuceritor (2 cuv.) (IULIU CEZAR) 2) Prinde filele la carte (COTOR)
– Pus pe cântare din vechime (TAS) 3) Un tip de bunã stare (LATIFUNDIAR) 4) Gen de expunere fãcut
în picioare (RIDICAT) – Prins în coloanã (GÂT) 5) Fundalul viselor! (PAT) – Trag la ochi cu firele
(PESCARI) 6) Cotã de bibliotecã! (CB) – Genericul bancurilor nelimitate (PUSTIURI) 7) Numere de
revistã pentru public (SPECTACOLE) 8) Vine... spus dupã exprimare! (ATÂT) – Þine piept la credinþã
(ATEU) 9) Oferte pentru colindãtori (RUTE) – Esenþa mãtcii (APA) – Nota bene! (NB) 10) Se dau pe
faþã la cele neplãcute (CREME) – Fazã primarã vizând leagãnul copiilor (FÃT) 11) Repetare monosilabicã
(BÂLBÂITURÃ)
VERTICAL: 1) Unitate de volum (CAPACITATE) 2) Rodaþi prin multe încercãri (UCENICI) – Trece
pe la curs (POD) 3) Înscris de drept (pl.)(PLANE) – Nuanþare de cupã (ROªIE) 4) O rea de muscã
(FUFÃ) – Hainele... Domnului (ÞINUTE) 5) Neaoºe din neam în neam la þarã (SÃTEANCÃ) – Merg
în cete! (OI) 6) Primeºte mereu papucii (dim.)(URÂÞICÃ) 7)Evidenþiat prin scris (ALFABET) – Este
bun, curat la suflet (AER) 8) Indicator curent (AZI) – Una ce ia mult în greutate (GRÃSANÃ) 9) Etaleazã
cãrþile la masã (fem. pl.)(CRUPIERE) – Datã din etate! (AN) 10) Provocatori cãrora le arãþi dinþii
(DUªMANI) 11) Element de înregistrare (DOSAR) – Aere de nesuferit (FIÞE)
Vasile Petruº, bibliotecar
ILEANDA
Dicþionar: ISE
PROVORBIS (REZOLVARE)
ORIZONTAL: BESTSELLER, ISTEÞ, AED, S, BEATITUDINE, LITERAR, TOR, ISE, PLETOªI,
OT, PIPÃRATE, TIPÃRITURI, E, OÞET, DEMN, COCI, API, IO, ARAME, UTA, X, ALITERAÞIE.
VERTICAL: BIBLIOTECÃ, ESEIªTI, ORÃ, STATE, POCAL, ÞEÞE, PATIMI, STÎRPIRE, ET, E,
TÃLPIÞÃ, E, LAUREAT, PUR, LED, TRUDITÃ, EDITOARE, AT, R, NOSTIMI, I, SERIE, NOXE.
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CRÂMPEIE DE FOLCLOR DIN SÃLAJ

Peþitul

Asemenea obiceiurilor din alte sate ale comunei, peþitorul îºi anunþã peþitul prin neamuri mai apropiate.
Fata, având cunoºtinþã despre acest lucru, face mari pregãtiri. Pregãtirile constau din curãþitul casei ºi
prepararea de mâncãruri. Peþitorul este însoþit de unul sau doi oameni de încredere. Peþitul se face seara,
când abia se învãluie ziua cu noaptea. În casa fetei se iscã nerãbdare, fraþii mai mici stau la pândã, pe la
poarta casei, prin curte, ca sã anunþe sosirea peþitorului. Odatã sosiþi aceºtia sunt aºezaþi la masã, la loc de
frunte. Discutând despre una-alta, însoþitorii peþitorului anunþã motivul venirii lor. La acest anunþ, pãrinþii
fetei rãspund: „nouã ne place de dumneavoastrã, atârnã de tineri dacã s-or afla”.
Peþitorul, auzind spusele pãrinþilor, iese din casã chemând-o ºi pe fatã. Aceasta ºi peþitorul se aºazã
ori în tindã ori pe târnaþul casei, stând de vorbã ºi fãcându-ºi declaraþii de dragoste. Dupã ce se învoiesc
reciproc, intrã în casã.
Însoþitorul peþitorului îl întreabã: „e înnorat ori e senin?”. Dacã rãspunsul este „senin”, atunci e semn
cã tinerii s-au învoit la cãsãtorie. Unul dintre însoþitori zice: „vãzând cã tinerii s-au înþeles, cu ce zestre
înzestraþi fata?”, iar pãrinþii oferã dupã starea lor materialã. Dupã ce se tocmesc asupra zestrei fetei, pãrinþii
cer sã li se spunã cu ce zestre va fi înzestrat peþitorul. Însoþitorul peþitorului comunicã zestrea pe care o va
primi. Pe urmã, pãrinþii fetei sunt invitaþi la casa peþitorului „pã vedere” ºi se fixeazã ziua de logodnã.
Logodna se face la casa miresei. La logodnã sunt invitaþi tinerii satului, petrecându-ºi pânã dimineaþa.
Regula generalã este aceea conform cãreia cununia se va face la trei sãptãmâni dupã logodnã. În timpul
acesta se fac pregãtiri de cãtre ambele pãrþi, atât la mire, cât ºi la mireasã. Îºi angajeazã „chemãtor”, care
se îmbracã în haine de sãrbãtoare.

Adrian Florian,
Biblioteca Comunalã Almaºu
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Nunta
Pregãtirile de nuntã încep cu o sãptãmânã înainte ºi, în fiecare zi, „socãciþele” ºtiu exact ce trebuie
sã facã pentru ca pânã sâmbãta, când începe nunta, sã iasã totul bine: luni se fac „pãturile” de tãiþei; marþipâine ºi cozonac; miercuri – prãjiturile; joi – se taie porcii ºi gãinile; vineri – crema la prãjituri, se coc
ºniþelele, chiftelele, drobul, cârnaþii, iar seara se fac sarmalele, se curãþã cartofii ºi zarzavatul pentru supã.
Sâmbãtã, dis-de-dimineaþã, se pune mâncarea la foc, ºi, dupã ce, începând de joi „se gatã” cãminul
cultural, unde are loc nunta, cu „prime”, baloane, „ºterguri” ºi „þoale” þesute în rãzboi, care mai de care mai
frumos colorate ºi împodobite, se aranjeazã ºi mesele, se face tortul miresei, ca totul sã fie gata pânã la
amiazã când începe nunta.
La casa mirelui, se strânge multã lume, vin muzicanþii, „domniºoarele de onoare”, „ptiuitoarele”
(chiuitoarele) ºi starostele începe cu o rugãciune:
„Doamne, ajutã-ne la drum,
Sã merem într-un ceas bun,
Sã merem ºi sã vinim
Sã facem pã cum gândim,
Doamne, ajutã-ne ºi nouã
Sã merem pã cale nouã,
Cale nouã, neumblatã,
Unde n-am fost niciodatã.”
dupã care invitã pe toatã lumea la nuntã ºi tot alaiul se îndreaptã spre casa naºilor:
„Tãþi nuntaºii sã poftiþi,
La nuntã ca sã viniþi,
Cã acolo vã aºteaptã
Cu mese încãrcate,
Cu fel ºi fel de bucate,
Cu mâncãri ºi bãuturi,
Cu diferite fripturi
C-aºa-a rãmas din bãtrâni,
Obiceiul, la români,
Care-n veci de veci va fi,
Cât românii or trãi.”

„Vezi casa nãnaºului,
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În mijlocul satului,
Cu fereºti descuietoare,
I se cade nãnaº mare.
I se cade-a nãnãºi,
Ca la vii cu strugurii.
Nãnaº mare, sã trãieºti,
Sã cununi ºi sã botezi,
Sã ai satul jumãtate,
Tãt de fini ºi de nepoate,
Sã trãieºti ºi mult ºi bine,
Ca sã-mi cununi ºi la mine.”
Naºii invitã nuntaºii în casã ºi-i ospãteazã cu prãjituri, pãlincã ºi vin.
De aici, se merge spre casa mirelui.
Alaiul este deschis de bãieþi tineri (holtei), prieteni de-ai mirilor, care duc în mâini „steagurile”
(palþauãle), fãcute din hârtie creponatã, împãturitã în formã de batic, de culori diferite ºi frumos împodobite
cu brad, verdeaþã, flori ºi iniþialele mirilor.
Bãieþii au cu ei sticle de vin, pãlincã ºi servesc pe toatã lumea care iese la porþi sã vadã acest
frumos eveniment.
Ajunºi la casa mirelui, starostele „cere” mirele, care îºi ia rãmas bun de la cei apropiaþi:
„Ia-þi, mire dragã, rãmas bun,
De l-al tãu tãtucã bun,
De la stele, de la lunã
De l-a ta mãicuþã bunã.
Dã-le, dragã, o sãrutare,
ªi te roagã de iertare.
Pentru câte le-ai greºit
De când în lume ai vinit,
ªi frumos le mulþãmeºte
Pentru cã te-au putut creºte.
Mai ia-þi, mire, rãmas bun
De la frunza cea de mãr,
De la dragu frate-tãu,
De la pãrul cel cu pere,
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De l-a tale surorele.
Gatã-te c-amu ti duce,
Sã pui jurãmânt pã cruce,
Pã cruce, pã Evanghelie
Cu a ta dragã soþie.”
Nuntaºii sunt ospãtaþi ºi în drum spre casa miresei „ptiuitoarele” se întrec în a-l lãuda pe mire:
„Mire, mire ca ºi-a nost
Nici nu este, nici n-o fost.
Numa-n munte este-un brad,
Aºe subþirel ºi-nalt,
Pe la mijloc îi stufos,
Cum ii omu’ mai frumos.
Mire, mire cu ochi dragi,
Bagã de samã ce faci.
C-aista nu-i târg de þarã
Ce cumperi, sã vinzi tu, iarã.
Cã astãzi îi mãrturie,
Ce cumperi þî pã vecie.”

„Vai de mine, sus îi casa
Unde ne-o crescut mireasa,
Nalte-s ºi podelile
Unde-o venit mirele.
Astã casã-i sus pã piatrã,
De nimic nu-i suºigatã, (nu duce lipsã de nimic)
Nici de apã, nici de unt,
Nici de mãrs dupã-mprumut,
Nici de apã, nici de sare,
Nici de câte-s pã sub soare,
Cã asta de tãte are.”
Ca ºi la casa mirelui, starostele „cere” mireasa, care nu se lasã „datã” uºor, stã ascunsã undeva, ºi,
pânã este cãutatã „se dã mireasa cea micã”, special pregãtitã, aleasã dintre fetiþele din neamul miresei:
„ªi asta-i bunã, ºi va fi,
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Când a veni vremea ii,
Iar pânã atunci nãnaºul cel mare,
Bage mâna în buzunare
ªi scoatã niºte parale,
ªi mireasa ne-o cinsteascã,
Cã-i micuþã ºi frumoasã,
Cu niºte bani mai mãrunþei,
Sã-ºi cumpere doi viþei,
ªi când viþeii or fi boi,
Atuncea om duce noi.”
Starostele ºi mirele gãsesc mireasa, frumos îmbrãcatã cu rochie albã, coroniþã ºi „balþ”(voal), care,
înlãcrimatã îºi ia rãmas bun de la cei dragi:
„-Dragi pãrinþi ai mei, iubiþi,
Eu de-aicea n-oi pleca
Pânã ce n-oi sãruta mâinile
Cu-adevãrat,
Care în braþe m-au purtat,
A pãrinþilor mâini drepte,
Dumnezeu sã îi ajute,
Care prea mult s-au trudit,
Ziua, noaptea ne-ncetat,
Pâinea de ne-o câºtigat.
Mã despart acum cu dor
ªi de ai mei frãþiori.
Iar voi, dragi neamuri de-a mele,
Unchi, mãtuºi, veri cu vere
Eu vã zic la revedere,
La vecini ºi la vecine,
Le doresc ºi lor de bine,
ªi la cei din ºezãtori,
La fete ºi la feciori,
Dumnezeu sã-i fericeascã,
Întru mulþi ani sã trãiascã.”
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„Ptiuitoarele”, prin cuvinte dulci-amare, încearcã sã-i spunã ce o aºteaptã:
„Plânge, plânge mireasa,
Binele de la mã-sa,
Lasã, plângã cât de rãu,
Binele tãtâne-sãu.
Lasã, plângã cât de tare,
C-aista bine, nu-l are.
Cã s-o-ncins cu brâiele
S-o jucat cu binele.
Cã prima-i hainã uºoarã,
Suflã vântu’ ºi ea zboarã,
Dar nãframa-i hainã gre,
Multe griji sã bagã-n ie.”

„Miresucã, strugur dulce,
Tare-ai zis cã nu ti duce,
ª-ai trecut gardul cu flori,
ª-ai dat mâna cu surori,
ª-ai trecut gardul cu spini,
ª-ai dat mâna cu strãini.”

„Miresucã cu tri flori,
Ia-þi gândul de la feciori,
ªi þi-l pune la bãrbat,
Cã cu el te-ai cununat.
Nu-i da blidu’ nespãlat,
Nici lingura de sub pat,
Cã mirele nu þî frate
Sã gândeºti cã nu te-a bate,
Nici soacrã-ta, nu þî mamã,
Sã gândeºti cã nu-l îndeamnã.”
Dupã obiceiul creºtinesc, alaiul se îndreaptã spre bisericã:
„Noi merem la cununie,
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Dumnezeu cu noi sã fie
ªi când om vini ’napoi
Dumnezeu iarã cu noi,
ªi când om vini acasã
Dumnezeu cu noi la masã.
Pe din sus de bisericã,
Mândrã rouã se ridicã,
Roua trebe scuturatã,
ªi mireasa cununatã.”
Dupã cununia religioasã, nunta se îndreaptã spre cãminul cultural, frumos împodobit. În curte este
aºezatã o mãsuþã, o gãleatã cu apã, busuioc ºi o farfurie cu grâu. O nevastã ºi o fatã, care sã aibã amândoi
pãrinþii, aruncã cu grâu peste nuntaºii care înconjoarã mãsuþa de trei ori:
„De trei ori pe lângã masã,
Sã iasã rãul din casã,
Ca sã intre binele,
Odatã cu mirele,
Ca sã intre liniºtea,
Odatã cu mireasa.”
La intrarea în salã, „socãciþele” blocheazã uºa ºi nu dau drumul nuntaºilor pânã când naºii le
plãtesc munca:
„Nãnaº mare, þucu-te,
De-o sãptãmânã lucrãm,
Masa sã o terminãm.”
Dacã au fost mulþumite de platã, deschid uºa:
„S-o þinut nãnaº de rând,
M-o plãtit de-o trecut vânt,
S-o þinut nãnaº de treabã,
M-o plãtit sã i sã cadã.”
Nuntaºii se aºazã la mesele bogat încãrcate cu diferite feluri de mâncare ºi bãuturã ºi încep sã
petreacã.
Dansul începe cu „danþu miresei”: naºul mare danseazã mireasa ºi naºa stã la masã. Ea are în faþã
douã farfurii puse una peste alta ºi cu un ban bate pe fundul farfuriei sã se strângã banii ºi fetele „ptiuiesc”
pe cei care joacã mireasa:
„De te þâi fecior de treabã,
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Pune bani sã þâ sã cadã,
De te þâi fecior de rând,
Pune bani sã margã vânt.”
ºi bãieþii pun banii în farfurie.
Starostele îi îndeamnã ºi el:
„Altu’ la rând, altu’ la rând,
Altu’ mai gras,
Cã p-aiesta l-am ras,
Altu’ mai uns,
Cã p-aiesta l-am tuns.
Mãi bãdiþã cu pieptar,
Nu pune câte-un creiþar,
Ci pune câte-o piþulã,
Cã þi-o dat bugãtã gurã.”
Între timp nuntaºii se întrec în cântece, strigãturi ºi dansuri populare: „învârtita”, „fecioreºte”,
„româneºte”, mai beau câte-un pahar ºi gustã din bucatele alese.
La miezul nopþii începe „tãrostitul”, starostele cu naºul mare strâng „cinstea miresei”(darul).
Între timp, „socãciþele” pregãtesc cel mai hazliu moment: ”Jocul gãinii”. Gãina fiartã întreagã se
împodobeºte cu hârtie creponatã, staniol, flori ºi îi pun o þigarã în clonþ.
Cea mai îndrãzneaþã dintre „socãciþe” îl ia pe unul dintre „ceteraºi” ºi merge la naºul mare cu gãina
ºi începe sã-i „ptiuiascã”:
„Frunzã verde de cireº,
La tãtã nunta vestesc,
Cã cu gãina pornesc.
Zâ-i, þigane-acuma, mânã,
Trage-i una la gãinã.
Zâ-i tu cu cetera ta,
Când n-oi ºti eu cu gura,
Eu ºtiu multe ºi le-aº spune,
Nu le pot cã mi ruºine...”
Naºul îi dã bani, dar ea nu-i mulþumitã ºi continuã:
„Iar mã-ntorc la nãnaºu’,
Cã mi-o fãcut cu ochiu’,
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Cã a plãti-o dânsu’,
C-are-n buzunar o mie,
Jumãtate mi-i dã mie.”
Naºul iar mai dã bani:
„Vai sãraca nãnaºa,
De când aci o intrat,
Tãt la mine s-o uitat,
Pânã când m-o deochiat,
Dureri de cap m-o luat.
Lasã-l, nãnãºucã dragã,
Sã iasã cu mine-afarã,
Sã mã frece-un pic pã cap,
De durere ca sã scap.
Te-am înºelat, nãnaºe dragã,
Io deloc nu îs beteagã
Am vrut sã te celuiesc
Pã nãnaºu sã-l iubesc.
Se supãrã nãnaºe
ªi crede cã-i chiar aºé.
Nu fi, naºe, supãratã
Cã nu-s aºa ré nevastã
Cã-s nevastã de-ominie,
ªi þâ-l las, nãnaºe þâie,
Cã nãnaºu pentru pui,
Nu-ºi lasã nevasta lui.”
Naºul iar mai dã bani:
„Nãnaº mare, þucu-te
Voroveºti cu nãnaºe,
Puneþi banii laolaltã,
N-o lãsaþi necumpãratã
Cã îi puicã porumbacã,
ªi îi preþu cât l-o vacã,
I-am dat mâncare bunã tare
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De aceea-i preþul mare.”
„Socãciþa” nu-i mulþumitã câþi bani a primit ºi continuã:
„Hâº, gãinã la coteþ,
Nu te-oi da, cu-aista preþ,
Hâº, gãinã la culcate,
Te-o plãtit pã jumãtate.
Te-oi þine ºi-i scoate pui,
Nu te-oi da nãnaºului.
Te-oi þine ºi îi oua
ªi mai mult oi cãpãta.”

„Gãina noastã-i cu preþ,
Am adus-o de la judeþ,
ªi-am venit cu ea prin Cluj,
ªi-am împãnat-o cu ruji.
Naºule, fã socoteala
Cât ne-o costat cheltuiala,
Cât te costã gãlicioara.“

„De nãnaºe multe-ar mere,
De n-ar fi cu cheltuiele,
De nãnaºe multe-ar hi,
Numa de n-ar cheltui,
Cu banii de pe-o gãinã
ªi-ar cuprinde câte-o finã,
Cu banii de pe-un cocoº
ªi-ar cuprinde fin frumos.”
Pânã la urmã se împacã ºi „socãciþa” îi dã gãina la nãnaº. Acesta o serveºte cu un pahar de
pãlincã:
„Aiesta pãhar l-oi bé
Sã ºtiu cã mâni, oi zãcé,
Da’, a zãcé sãrãcia,
Cã nu-l beu cu diatãria,
Da’, a zãcé cole-un drac,
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Cã beu cu cine mi drag.”
Nuntaºii râd ºi se veselesc, petrec pânã dimineaþã când nunta se încheie cu o „Periniþã” de pominã.
Mirii ºi socrii mulþumesc frumos „socãciþelor” pentru ajutor:
„Socãciþã, hai încoace,
Ce-ai fãcut nouã ne place,
Ai fãcut mâncãri domneºti,
Socãciþã sã trãieºti.”
Ele, mulþumite cã totul a ieºit bine îºi fac ºi ele voie bunã, petrec ºi glumesc:
„Socãciþa de la oale,
ªi-o fãcut jeburi la poale,
ªi-o furat carnea din oale,
ªi-o dus-o-n fundu’ grãdinii,
ªi-o mâncat-o cu vecinii.”

„Nu vã uitaþi dupã gurã,
C-aºe-i din ptiuiturã,
Nici aceé nu-i aºé,
Numa gura mé ce re,
Nici aceé nu-i anume,
Numa n-am avut ce spune.”

„Mulþumim cui ne-o chemat,
Cã bine ne-o ospãtat,
Tãt cu vin ºi cu pãlincã,
ªi cu carne de pui friptã,
Cu piroºte mânânþãle,
Pot mânca domnii din ele.”
Duminicã seara, „socãciþele”, cei care au ajutat la nuntã ºi prietenii apropiaþi, sunt chemaþi la „prânzul
miresei”, care este o nuntã mai micã, unde lumea petrece iarãºi pânã-n zori. Luni, tot „socãciþele” ºi cei
care au ajutat la nuntã toatã sãptãmâna vin la „spãlatul vaselor”, se face curãþenie, dar se ºi petrece iarãºi,
socrii ºi mirii mulþumesc încã o datã la toþi ºi sunt bucuroºi cã nunta a þinut „trei zile ºi trei nopþi, ca în
poveºti”.
Livia ªolomonean,
Biblioteca Comunalã Someº Odorhei
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De demult…

Ce frumos era când tinerii din satul meu se adunau la casa dansului! Era o casã în sat unde se
puteau aduna în ºurã la joc, iarna fãceau ºi ºezãtoare, iar care fete erau mai departe se adunau pe altã uliþã
tot la o casã unde erau fete ºi bãieþi de vârsta lor.
Ce fãceau tinerii în nopþile lungi de iarnã?! Fetele torceau cânepã, croºetau sau coseau pe cãmãºi
flori cu mãrgele, atât pentru fete, cât ºi pentru bãieþi.
Dacã fata avea un drãguþ îi demonstra cât îl iubeºte prin faptul cã îi cosea o cãmaºã frumoasã, la
fel ºi soþia - soþului ei. Munceau cu mare dragoste vara, semãnau cânepa, o culegeau ºi o duceau la vale,
la topit, timp de douã sãptãmâni, o scoteau din apã, o spãlau bine, sã fie albã, apoi o întindeau la soare sã
se usuce.
Dupã ce se usca o meliþau, iar
fuiorul îl periau sã fie pregãtit
pentru tors la iarnã.
ªi uite aºa, la lumina lãmpii,
femeile torceau fuiorul pânã
noaptea târziu, iar dupã ce
terminau de tors îl înãlbeau, îl
depãnau ºi urzeau pentru a pune
rãzboiul.
În postul Paºtelui la toate casele
din sat era rãzboi, iar femeile
þeseau pânza. Vã daþi seama câtã trudã pânã ajungea cãmaºa gata?! ªi o fãceau cu mare dragoste ºi
pricepere.
Bãrbaþii ºi tinerii feciori le ajutau ºi ei fãcând roata fusului cu anumite flori sculptate în lemn, iar
furcile le fãceau toate cu miniaturi cum de cum mai frumoase.
Apoi bãieþii mai împleteau scoarda pentru pãlãrii de paie, care se purtau vara. ªi uite aºa seara se
depãnau amintiri, se spuneau poveºti ºi nimeni nu se plictisea, iar tinerii abia aºteptau sã se întâlneascã în
ºezãtori cu fetele. Uneori, când feciorii nu apãreau la timp, fetele îºi fãceau griji crezând cã au plecat la
altele, pe altã uliþã.
Gazda le învãþa cum sã descânte, ca sã le vinã feciorii.
Aduceau un ciur ºi, aruncându-l de la o fatã la alta, ziceau: „vine, vine”, „cine, cine”, iar aici
numeau câteva nume de feciori: Ionel, Gavril, Pavel, ºi iar ziceau: ”de n-a veni, l-a stroºi, pe un cal alb, cu
pene de graur, cu ºaua de aur, sã vinã... sã vinã... a a a!” ºi „vasu tãrcat eu am descântat, vine un bãrbat cu
99

pana de graur, cu ºaua de aur”. Sigur cã fãcând toate aceste lucruri fetele erau într-o veselie mare, râdeau
în hohote, iar uneori, dupã ritual, venea câte un fecior, le lua fusele în glumã, le înnoda firele la croºetat,
toate acestea în semn de dragoste.
Apoi, doi feciori mai îndrãzneþi propuneau un joc. Puneau pe masã o nãframã, a unei fete, ºi þineau
toþi de ea, ºi fetele ºi bãieþii, iar cel care dirija jocul zicea: „þine-lasã, þine-lasã”, pânã se oprea în faþa unei
fete care se fâstâcea ºi scãpa colþul nãfrãmii greºind, fiind pedepsitã sã dea un sãrut. Un alt joc: ieºeau doi
feciori în tindã, iar unul din ei îºi alegea o fatã din casã, iar cel care dirija jocul, fiind numit ”tizeº” se ducea
la fata pe care feciorul din tindã dorea sã i-o aducã afarã, îi lua furca ºi fusul din mânã ºi i-o ducea
respectivului. Stãteau de vorbã, se sãrutau, iar fata rãmânea ºi-ºi chema ºi ea la rândul ei alt bãiat, pe carel plãcea, ºi tot aºa continua jocul pânã dimineaþã.

Ludovica Zorica Suciu
Biblioteca Comunalã Românaºi

De sãrbãtori...
În cadrul obiceiurilor calendaristice, cele de iarnã ocupã un loc însemnat în tradiþia culturalã a
comunei Bocºa, care au fost ºi sunt apreciate pentru forþa lor emoþionalã, pentru capacitatea lor de a
reprezenta sugestiv ºi convingãtor momentele semnificative ale folclorului românesc.
În ajun de 24 Decembrie, datã la care sãrbãtorim Naºterea Domnului Iisus Hristos, se desfãºoarã
colindatul – obicei menit sã asigure un nou an rodnic ºi
sãnãtate tuturor membrilor comunitãþii.
Colindãtorii sunt organizaþi în mai multe grupuri.
Primul dintre ele este format exclusiv din bãrbaþi
cãsãtoriþi, altul din tineri necãsãtoriþi – aceºtia din urmã
colindând doar la case din sat în care sunt fete
necãsãtorite. Colindãtorii spun o colindã – douã..., îºi
primesc darurile ºi pornesc mai departe.
Un al treilea grup este format din nouã membri cu
vârsta cuprinsã între 15-18 ani ºi se numeºte: Irozii (1 Irod; 3 Crai; 2 Cãtane; 1 Înger; 1 Preot; 1 Cioban).
Viflaimul este un alt grup de colindãtori, alcãtuit din ºase membri cu vârsta cuprinsã între 11-14
ani (1 Irod; 3 Crai; 1 Înger; 1 Cioban).
Aceste douã grupuri (gãtite special în veºminte specifice fiecãrui personaj în parte) se transpun în
noaptea naºterii Domnului, relatând piesa în replici scurte, pline de miez, dând miºcare ºi joc scenic.
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Fetiþele se organizeazã ºi ele în grupuri de câte douã sau mai multe ºi pornesc la colindat cu traista,
iar bãieþii cu Steaua. Fiecare primeºte nuci, mere, prãjituri ºi bani.
În seara Anului Nou, existã obiceiul Sorcovei, Pluguºorului ºi Caprei, cu scopul de a ura sãnãtate
ºi prosperitate în noul an sau menite sã protejeze animalele.
Existã superstiþia oamenilor cã este un semn rãu sã intre în casã în noaptea sau ziua Anului Nou o
fatã, deoarece aceasta ar aduce ghinion familiei pentru întregul an, deci sunt acceptaþi doar bãieþii.
Capra are un cap confecþionat din douã bucãþi de lemn, îmbrãcat în blanã, între care se prinde
limba cu un cui. De la ceafã în jos, este îmbrãcatã cu pãturi vãrgate, ce-l acoperã ºi-l ascund pe cel care
o joacã. Capul caprei mai este ornat cu mãrgele, clopoþei, sunetul clãmpãniturilor botului fiind însoþite de
clinchetul clopoþeilor. Capra este însoþitã de cioban, care strigã din când în când „Þa, þa, þa! Cãpriþã,
þa!...” Jocul trebuie sã fie prezentat cât mai bine, pentru ca sã merite bunã rãsplatã din partea gazdei.
Florica-Liliana Popiþ,
Biblioteca Comunalã Bocºa

Moºuþii
Obiceiul „Moºuþii” este un obicei vechi de Anul Nou, prezent doar în satul Rus ºi care se aflã pe
cale de dispariþie.
Moºuþii erau doi tineri îmbrãcaþi în rogoz. Se
îmbrãcau în seara de ajun a Anului Nou, la casa unuia
dintre feciori. La îmbrãcat participau doi bãrbaþi mai
în vârstã, ceteraºi, fete ºi feciori. Acolo se încingea un
joc însoþit de fluierãturi ºi chiuituri, iar la sfârºit se servea
câte un pahar de horincã, era o adevãratã petrecere.
Rogozul se rãsucea ca niºte frânghii, „sucituri”,
care se înfãºurau în jurul corpului de la tãlpi pânã la
gât. Pe cap purtau chipiuri, îmbrãcate în hârtie coloratã,
la bazã de culoare roºie ºi care aveau la bazã panglici,
„prime”, colorate diferit, care cãdeau ca niºte cozi.
Chipiul moºului era de culoare albastrã, la bazã cu un ciucure.
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La ora 12 noaptea se forma alaiul din moºuþi, trei ceteraºi (vioarã, contrã ºi contrabas), bãrbaþii
care i-au îmbrãcat, un grup de feciori, dintre care erau, „chizeºi”, organizatorii jocului de ziua de Anul Nou.
Începeau a umbla dintr-un capãt al satului, intrând în fiecare casã. Ceteraºii cântau la uºã, feciorii
fliºcãiau pânã ce gazda deschidea uºa, intrau în casã, dãdeau mâna cu cei din casã, le urau un An Nou
fericit ºi începeau jocul. Jucau „þigãnesc” ºi apoi „întorsu”; când în casa gazdei erau oaspeþi se încingea un
adevãrat joc împreunã cu moºuþii. La sfârºit moºu ºi baba se pupau (þucau), îºi luau chipiurile din cap,
închinau cu gazda, primeau banii ºi apoi în urãri ieºeau din casã urmaþi de muzicanþi ºi alai.
În dupã-amiaza zilei de Anul Nou, chizeºii organizau jocul moºuþilor, la care participa tot satul. La
acest joc fetele care au primit moºuþii în casã nu mai plãteau pentru a intra în joc.
Bãtrânii satului spun cã nu ºtiu de când a apãrut acest obicei, ei aºa l-au preluat de la înaintaºii lor.
Semnificaþia obiceiului s-a pierdut, unii susþin, fãrã a ºti precis cã, „moºuþii”, ar aduce un an cu
recolte bogate, alþii în schimb susþin cã ar aduce noroc fetelor ºi feciorilor ce urmeazã sã se cãsãtoreascã.
Acest obicei este unul din multele obiceiuri din localitatea Rus, pe care noi, cei mai tineri sperãm sã
le reînviem, pentru a le transmite urmaºilor.

Nicoleta Miclea, bibliotecar
Biblioteca Comunalã Rus
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SALCÂM TÂRZIU
Mã ard ºi acum
Luminile revãrsate ºuvoi
Din slova ochilor tãi
…………………….
E târziu în suflet
Iar salcâmul s-a uscat
Încercând sã pãstreze
Izul pãrului tãu
Rãspândit în albul
Florilor risipite
Pe cãrãrile pierduþilor
Paºi ai iubirii noastre
DOR DE PUR

Sãrutã-mi visul
Care se înalþã înspre tine
Precum boarea pãmântului,
În zorii despãrþirii noastre.
A fost frumos,
Dar n-a-nceput
S-a terminat
Fãrã sfârºit.
ªi ce pãcat
Cã niciodat
Nu vom mai fi,
Mãcar un ceas,
Adevãrat,
Ca altãdat…
Doar doi copii!
Prof. Dumitru Corbeanu,
Biblioteca Orãºenescã ªimleu Silvaniei
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ANIVERSÃRI CULTURALE 2007
IANUARIE
·

1 ianuarie - ALEXANDRU CEL BUN (1375 – 1432) – 575 de ani de la moartea domnitorului
Moldovei

·

5 ianuarie 1932 - UMBERTO ECO – 75 de ani de la naºterea scriitorului ºi filosofului italian

·

15 ianuarie 1937 – ANTON HOLBAN (1902 –1937) – 70 de ani de la moartea scriitorului
român

·

23 ianuarie 1832 – ÉDOUARD MANET (1832 - 1883) – 175 de ani de la naºterea pictorului
francez

·

24 ianuarie 1859 – 148 de ani de la Unirea Principatelor Române

·

25 ianuarie 1882 – VIRGINIA WOOLF (1882 – 1941) – 125 de ani de la naºterea scriitoarei
engleze

·

26 ianuarie 1917 – FAZAKAS FERENC – 90 de ani de la naºterea prozatorului sãlãjean

·

27 ianuarie 1937 - IOAN POP - 70 de ani de la naºterea epigramistului sãlãjean

·

27 ianuarie 1937 – MARGARETA FÂNÃÞEANU-DRAGNEA (1937-1993) – 70 de ani de
la naºterea cântãreþei de operã sãlãjene

·

27 ianuarie 1832 – LEWIS CARROLL (1832-1898) – 175 de ani de la naºterea scriitorului
englez

·

28 ianuarie 1937 – CORNEL BRUDAªCU - 70 de ani de la naºterea artistului plastic sãlãjean

·

30 ianuarie 1932 – DINU SÃRARU – 75 de ani de la naºterea publicistului ºi scriitorului român

FEBRUARIE
·

2 februarie 1937 – ANTONIU PAUL - 70 de ani de la naºterea actorului sãlãjean

·

2 februarie 1882 – JAMES JOYCE (1882 – 1941) – 125 de ani de la naºterea scriitorului
irlandez

·

8 februarie 1957 – NEUMANN JÁNOS (1903 – 1957) – 50 de ani de la moartea
matematicianului maghiar

·

12 februarie 1932 - ION IVÃNESCU – 75 de ani de la naºterea profesorului, autor al monografiei
Jiboului

·

14 februarie – Valentine’s day

·

21 februarie 1957- FAZAKAS LÁSZLÓ - 50 de ani de la naºterea preotului, poetului sãlãjean
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·

28 februarie 1907 – EMILIAN STANEV (1907 – 1979) – 100 de ani de la naºterea scriitorului
bulgar

·

28 februarie/13 martie 1907 – MIRCEA ELIADE (1907-1986) – 100 de ani de la naºterea
scriitorului ºi filosofului român
MARTIE

·

100 de ani de la începerea Rãscoalei þãrãneºti din 1907

·

1 martie 1837 – ION CREANGÃ (1837-1889) - 170 de ani de la naºterea scriitorului român

·

4/17 martie 1882 – NICOLAE TITULESCU (1882 – 1941) – 125 de ani de la naºterea omului
politic ºi diplomatului român

·

8 martie – Ziua Internaþionalã a Femeii (sãrbãtoritã din 1910)

·

16 martie 1957 – CONSTANTIN BRÂNCUªI (1876 –1957) – 50 de ani de la moartea
sculptorului român

·

18 martie 1957 – HORIA ROMAN PATAPIEVICI – 50 de ani de la naºterea scriitorului
român

·

20 martie - Ziua Internaþionalã a Francofoniei

·

21 martie – Ziua Internaþionalã de Luptã pentru Eliminarea Discriminãrii Rasiale

·

21 martie 1957 - FLORICA BUD - 50 de ani de la naºterea inginerei ºi prozatoarei sãlãjene

·

22 martie 1832 - JOHANN WOLFGANG von GOETHE (1749-1832) – 175 de ani de la
moartea scriitorului german

·

27 martie – Ziua Internaþionalã a Teatrului

·

31 martie 1732 - FRANZ JOSEF HAYDN (1732 –1809) – 275 de ani de la naºterea
compozitorului austriac
APRILIE

·

NEAGOE BASARAB (1482 -1521) – 525 de ani de la naºterea domnitorului român

·

1 aprilie – Ziua Internaþionalã a Pãcãlelilor (sãrbãtoritã din 1906)

·

1 aprilie 1807 – RÉVAI MIKLÓS (1750 – 1807) – 200 de ani de la moartea lingvistului ºi
profesorului maghiar

·

2 aprilie - Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru Copii (sãrbãtoritã din 1967)

·

2 aprilie 1932 – NEMEª CORNEL (1932-2006) – 75 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

·

3 aprilie 1682 – BARTOLOME ESTEBAN MURILLO (1618-1682) – 325 de ani de la
moartea pictorului spaniol
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·

4-10 aprilie – Sãrbãtoarea Învierii Domnului

·

5 aprilie 1957 – MIRCEA LASCU – 50 de ani de la naºterea matematicianului sãlãjean

·

5 aprilie 1932 - FÃNUª NEAGU - 75 de ani de la naºterea scriitorului român

·

7 aprilie – Ziua Internaþionalã a Sãnãtãþii (sãrbãtoritã din 1950)

·

14 aprilie 1957 – HORVÁTH IOSIF - 50 de ani de la naºterea istoricului sãlãjean

·

14 aprilie 1957 - HORVÁTH GABRIELLA-MÁRIA – 50 de ani de la naºterea chimistei
sãlãjene

·

19 aprilie 1882 – CHARLES ROBERT DARWIN (1809-1882) – 125 de ani de la moartea
biologului englez

·

23 aprilie – Ziua Internaþionalã a Cãrþii ºi a Dreptului de Autor. Ziua Bibliotecarilor din
România

·

29 aprilie – Ziua Internaþionalã a Dansului
MAI

·

1 mai – Ziua Internaþionalã a Muncii

·

1 mai 1907 – PUNGUR GYULA (1843 – 1907) – 100 de ani de la moartea entomologului,
ornitologului ºi preotului sãlãjean

·

2 mai 1857 – ALFRED de MUSSET (1810 – 1857) – 150 de ani de la moartea scriitorului
francez

·

3 mai – Ziua Internaþionalã a Libertãþii Presei

·

7 mai 1937 – GEORGE TOPÂRCEANU (1886 – 1937) – 70 de ani de la moartea poetului
român

·

9 mai – Ziua Uniunii Europene

·

10 mai 1937 – MÁTIS GÉZA – 70 de ani de la naºterea poetului sãlãjean

·

13 mai 1882 – GEORGES BRAQUE (1882 – 1963) – 125 de ani de la naºterea poetului
francez

·

14 mai 1957 – CAMIL PETRESCU (1894 – 1957) – 50 de ani de la moartea dramaturgului
român

·

15 mai - Ziua Internaþionalã a Familiei

·

15 mai 1847 – IONIÞÃ SCIPIONE BÃDESCU (1847 – 1904) – 160 de ani de la naºterea
gazetarului sãlãjean

·

17 mai 1907 - SZABÓ MIKLÓS (1907 – 19 septembrie 1982) -100 de ani de la naºterea ºi 25
de ani de la moartea poetului ºi prozatorului sãlãjean
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·

17 mai 1907 – DSIDA JENÕ (1907-1938) – 100 de ani de la naºterea poetului maghiar

·

21 mai 1932 – ILEANA VULPESCU – 75 de ani de la naºterea scriitoarei românce

·

21 mai 1857 - MÁRTONFY LAJOS (1857 – 1908) – 150 de ani de la naºterea paleontologului,
geologului ºi profesorului sãlãjean

·

21 mai – Ziua Internaþionalã a Dezvoltãrii Culturale

·

22 mai 1957 – GEORGE BACOVIA (GEORGE VASILIU) (1881 – 1957) – 50 de ani de la
moartea poetului român

·

25 mai 1957 – VIORICA BÃLÃNEAN – 50 de ani de la naºterea autoarei de manuale din
Sãlaj
IUNIE

·

1 iunie – Ziua Internaþionalã a Copilului

·

2 iunie 1882 – ION ANTONESCU (1882- 1946) – 125 de ani de la naºterea mareºalului român

·

2 iunie 1947 – SAVA NEGREAN- BRUDAªCU – 60 de ani de la naºterea artistei sãlãjene

·

5 iunie – Ziua Internaþionalã a Mediului

·

19 iunie 1927- ESZENYEI MÁRIA – 80 de ani de la naºterea teologului ºi profesoarei sãlãjene

·

20 iunie 1937 – MIRCEA BREBAN (1937 – 2005) – 70 de ani de la naºterea avocatului ºi
artistului plastic sãlãjean

·

26 iunie – Ziua Internaþionalã împotriva Abuzului ºi a Traficului Ilicit de Droguri
IULIE

·

Vacanþele copilãriei – concursuri, vizionãri, expoziþii – secþia împrumut pentru copii

·

2 iulie 1877 – HERMAN HESSE (1877-1962) – 130 de ani de la naºterea scriitorului german

·

8 iulie 1907 – PETRE ABRUDAN (1907-1979) – 100 de ani de la naºterea pictorului sãlãjean

·

10 iulie 1932 – IOAN PUªCAª – 75 de ani de la naºterea renumitului medic ºi cercetãtor
sãlãjean

·

10 iulie 1937 – TRAIAN CREÞU (1937-1995) - 70 de ani de la naºterea fizicianului sãlãjean

·

14 iulie 1967 – TUDOR ARGHEZI (ION THEODORESCU) (1880-1967) – 40 de ani de
la moartea poetului român

·

14 iulie 1932 – DIMITRIE PACIURA (1873-1932) – 75 de ani de la moartea artistului plastic
român

·

22 iulie 1907 – NICOLAE GRIGORESCU (1838 - 1907) – 100 de ani de la moartea pictorului
român
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·

25 iulie 1957 – B. SIMON GYÖRGY – 50 de ani de la naºterea poetului sãlãjean

·

25 iulie 1957 – RADU BERCEANU – 50 de ani de la naºterea economistului sãlãjean
AUGUST

·

3 august 1857 – EUGENE SUE (1804-1857) – 150 de ani de la moartea nuvelistului francez

·

19 august 1947 – CROITORU MARIA – 60 de ani de la naºterea profesoarei ºi folcloristei
sãlãjene

·

24 august 1932 - LÁBASS JUCI (1896 – 1932) – 75 de ani de la moartea actriþei sãlãjene

·

24 august 1947 – PAULO COELHO – 60 de ani de la naºterea scriitorului brazilian

·

26 august / 8 septembrie 1907 – IOSIF VULCAN (1841 -1907) – 100 de ani de la moartea
publicistului român

·

28 august 1957 - ADORJÁN ILONA - 50 de ani de la naºterea artistei plastice sãlãjene

·

31 august 1867 – CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) – 140 de ani de la moartea poetului
francez
SEPTEMBRIE

·

1 septembrie 1957 – HELTAI JENÕ (1871–1957) – 50 de ani de la moartea scriitorului maghiar

·

1 septembrie 1937 - IOAN MAC – 70 de ani de la naºterea geografului sãlãjean

·

6 septembrie – Ziua Internaþionalã a Literaturii

·

7 septembrie 1947 – IOAN OROS – 60 de ani de la naºterea cercetãtorului sãlãjean

·

7 septembrie 1907 – BOGDAN PETRICEICU HAªDEU (1836-1907) – 100 de ani de la
moartea scriitorului ºi istoricului român

·

10 septembrie 1927 – MÁTIS BÉLA (1927 – 10 februarie 1987) – 80 de ani de la naºterea
poetului ºi prozatorului sãlãjean

·

12 septembrie 1882 – ION AGÂRBICEANU (1882 – 1963) - 125 de ani de la naºterea
scriitorului

·

12 septembrie 1932 - AUGUSTIN MOCANU - 75 de ani de la naºterea profesorului ºi
folcloristului sãlãjean

·

15 septembrie 1947 – TRAIAN VEDINAª – 60 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

·

18 septembrie - Ziua Internaþionalã a Pãcii

·

18 septembrie 1882 – VASILE PÂRVAN (1882-1927) – 125 de ani de la naºterea istoricului ºi
arheologului român

·

21 septembrie 1832 – WALTER SCOTT (1771 - 1832) – 175 de ani de la moartea scriitorului
scoþian

·

26 septembrie - Ziua Internaþionalã a Ligii108
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·

27 septembrie 1827 – ALESANDRU PAPIU ILARIAN (1827 – 23 octombrie 1877) - 180
de ani de la naºterea ºi 130 de ani de la moartea juristului ºi omului politic

·

29 septembrie 1937 – NAGY MIHAIL GHEORGHE – 70 de ani de la naºterea profesorului
sãlãjean

·

30 septembrie 1207 – JALAL ad-DIN MUHAMMAD RUMI (1207 – 1273) – 800 de ani
de la naºterea poetului persan
OCTOMBRIE

·

1 octombrie - Ziua Internaþionalã a Persoanelor în Vârstã

·

4 octombrie - Ziua Internaþionalã a Habitatului

·

13 octombrie 1957 - SZABÓ TIBOR - 50 de ani de la naºterea actorului sãlãjean

·

15 octombrie 1942 – GAVRIL BAICAN - 60 de ani de la naºterea inginerului sãlãjean

·

15 octombrie – Ziua Internaþionalã a Femeilor din Mediul Rural

·

18 octombrie 1907 – MIHAIL SEBASTIAN (1907-1945) – 100 de ani de la naºterea scriitorului
român

·

22 octombrie 1882 – ION ANDREESCU (1850-1882) - 125 de ani de la moartea pictorului
român

·

22 octombrie 1882 – ARANY JÁNOS (1817-1882) – 125 de ani de la moartea poetului maghiar

·

22 octombrie 1907 – CELLA SERGHI (1907-1992) – 100 de ani de la naºterea scriitoarei

·

24 octombrie – Ziua Organizaþiei Naþiunilor Unite

·

26 octombrie 1927 – PAUL ABRUDAN (1927-1991) – 80 de ani de la naºterea istoricului
sãlãjean

·

26 octombrie 1957 – NIKOS KAZANTZAKIS (1885 – 1957) - 50 de ani de la moartea
scriitorului grec

·

28 octombrie 1782 – NICCOLO PAGANINI (1782 –1840) – 225 de ani de la naºterea
violonistului ºi compozitorului italian

·

30 octombrie 1882 - BÖLÖNI GYÖRGY (1882 – 1959) - 125 de ani de la naºterea scriitorului
ºi publicistului sãlãjean
NOIEMBRIE

·

10 noiembrie 1927 – BIRTALAN JÓZSEF - 80 de ani de la naºterea compozitorului ºi dirijorului
sãlãjean

109

·

14 noiembrie 1917 – MARIUS CUTEANU – 90 de ani de la naºterea compozitorului ºi dirijorului
sãlãjean

·

14 noiembrie 1887 – ÁPRILY LAJOS (1887- 6 august 1967) – 120 de ani de la naºterea ºi 40
de ani de la moartea poetului ºi traducãtorului

·

16 noiembrie – Ziua Internaþionalã a Toleranþei

·

19 noiembrie 1882 – AUREL VLAICU (1882 –1913) – 125 de ani de la naºterea inginerului
român

·

20 noiembrie 1907 – MIHAI BENIUC (1907-1988) – 100 de ani de la naºterea scriitorului ºi
poetului român

·

22 noiembrie 1877 – ADY ENDRE (1877 – 1919) – 130 de ani de la naºterea poetului maghiar

·

23 noiembrie 1907 – BREBAN VASILE – 100 de ani de la naºterea lingvistului sãlãjean

·

24 noiembrie 1632 – BENEDICTUS ESPINOZA (BARUCH) (1632 – 1677) – 375 de ani de
la naºterea filosofului olandez

·

25 noiembrie – Ziua Internaþionalã pentru Eliminarea Violenþei împotriva Femeilor

·

25 noiembrie – 10 decembrie – Campania Internaþionalã a celor 16 zile de Activism împotriva
Violenþei asupra Femeii

·

26 noiembrie 1857 – JOSEPH von EICHENDORFF (1788-1857) – 150 de ani de la moartea
scriitorului german
DECEMBRIE

·

1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României; Marea Unire

·

3 decembrie 1937 – JÓZSEF ATTILA (1905-1937) – 70 de ani de la moartea poetului maghiar

·

3 decembrie 1857 – JOSEPH CONRAD (1857-1924) – 150 de ani de la naºterea romancierului
englez

·

4 decembrie 1987 – CONSTANTIN NOICA (1909- 1987) - 20 de ani de la moartea filosofului
ºi scriitorului român

·

7 decembrie 1937 – GRIGORE LÃPUªAN – 70 de ani de la naºterea scriitorului ºi avocatului
sãlãjean

·

15 decembrie 1887 – CELLA DELAVRANCEA (1887-1991) – 120 de ani de la naºterea
scriitoarei

·

16 decembrie 1882 – KODÁLY ZOLTÁN (1882-1967) - 125 de ani de la naºterea compozitorului
maghiar

·

20 decembrie – „Primim colindãtori“
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